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RESUMO 

O Governo Eletrônico é uma estratégia que utiliza dos recursos disponíveis da Tecnologia da 

Informação (TI) no Poder Público, com vistas à uma melhor prestação de 

serviços/informações aos cidadãos, à melhoria da sua gestão interna e à interação com 

parceiros e fornecedores. A Governança de TI tem por principal objetivo o alinhamento das 

suas ações às estratégias definidas em um determinado negócio. Considerando ser o Governo 

Eletrônico estratégico ao Poder Executivo do Estado do Ceará e a Governança de TI, um meio 

pelo qual a TI apoie e estenda essa estratégia, este estudo teve como objetivo analisar a 

influência das estratégias de Governo Eletrônico em Ações de Governança de TI, 

desenvolvidas no ambiente do Governo do Estado do Ceará. Para tanto, o estudo propõe como 

objetivos específicos a análise das Estratégias de Governo Eletrônico e a análise das Ações de 

Governança de TI existentes nos órgãos e entidades que compõem o Poder Executivo do 

Estado do Ceará. Trata-se de um Estudo de Caso único e incorporado, em que as unidades de 

análises são compostas pelas estratégias de Governo Eletrônico dos órgãos, bem como suas 

ações de Governança de TI. O estudo de caso utilizou três tipos de evidências, tal como, os 

documentos das políticas de Governo Eletrônico e Governança de TI, publicados no Diário 

Oficial do Estado; Questionários para o levantamento das estratégias de Governo Eletrônico e 

das ações de Governança de TI, e; Entrevistas em profundidade semiestruturada. Foram 

coletados 32 documentos de políticas. Contaram-se 52 órgãos, que responderam aos 

questionários. Realizaram-se 18 entrevistas. Foi utilizado o método de Análise de Conteúdo 

Qualitativa para análise dos documentos de política e das entrevistas realizadas. Para 

tratamento dos dados dos questionários, utilizou-se de técnicas da Estatística Descritiva. As 

percepções obtidas com este estudo de caso indicam que a Influência das Estratégias de 

Governo Eletrônico em Ações de Governança de TI ocorrem por meio da observância aos 

Documentos de Políticas relacionados aos temas; e conforme a complexidade dos serviços de 

Tecnologia da Informação prestados pelos órgãos. 

 
Palavras-chave: Governo Eletrônico. Governança de TI. 
 
  



 

ABSTRACT 

E-government is a strategy that uses the available resources of the Information Technology 

(IT) in government, aiming to better provide services/information to citizens, to improve their 

internal management and the interaction with partners and suppliers. The IT Governance has 

the main objective the alignment of their actions to set in a certain business strategies. 

Considering the strategic e-government to the Executive Power of the State of Ceará and IT 

Governance, a means by which IT support and extend this strategy, this study aimed to 

analyze the influence of e-government strategies in IT Governance Actions developed in the 

Government of the State of Ceará environment. Therefore, the study proposes specific 

objectives the analysis of e-government strategies and the analysis of existing IT Governance 

Actions in the agencies and entities that constitute the Executive Branch of the State of Ceará. 

This is a study of one case and incorporated in the analysis units are composed by E-

Government strategies and IT Governance actions of state agencies. The case study used three 

types of evidence, such as documents of eGovernment policies and IT Governance, published 

in the Official Gazette of the State; Questionnaires for the survey of e-government strategies 

and IT Governance actions, and; Semi-structured in-depth interviews. 32 policy documents 

were collected. It counted 52 agencies who answered the questionnaire. 18 interviews were 

held. The method of Qualitative content analysis was used for analysis of policy documents 

and interviews. To process the data from the questionnaires was used of descriptive statistics 

techniques. The insights gained with this case study indicate that the Influence of Electronic 

Government Strategies in IT Governance Actions occur through the observance of the policy 

documents related to the themes; and according to the complexity of Information Technology 

services provided by agencies. 

 

Key words: E-government. IT governance. 
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1   INTRODUÇÃO  

 

Ao longo dos anos, a sociedade tem vivenciado uma reestruturação a qual gera um 

crescimento em diversas áreas da ciência, como na educação, saúde e segurança. Convém 

mencionar que essa restruturação dá-se a partir de um modelo de desenvolvimento 

manufatureiro, passando por um modelo industrial até chegar a um modelo informacional, ou 

seja, de um molde mecanicista e operacional a um estratégico de geração de valor.  

Para Garrison (1988), a informação é o motor que move os gestores, pois na era 

da comunicação, o uso de tecnologias tornou-se uma das melhores estratégias para disseminar 

ideias e vender produtos em todo o mundo. Também considerada como uma das principais 

ferramentas de vantagem competitiva entre as empresas, além de gerar informações de valor, 

a tecnologia tornou-se estratégica na tomada de decisão (PORTER, 1986).  

Particularmente, para órgãos, entidades, fundações e empresas públicas, o uso da 

tecnologia busca viabilizar soluções e produtos de Tecnologias da Informação e Comunicação 

(doravante TICs). Tais soluções, sejam internamente ou externamente, formam a ideia 

existente no conceito de Governo Eletrônico, que se tornou uma estratégia de destaque no 

âmbito da Administração Pública (AP).  

O conceito de Governo Eletrônico (de agora em diante e-Gov) está relacionado ao 

uso de tecnologias da informação no poder público e seus resultados ultrapassam os limites 

institucionais físicos, lógicos e, de maneira geral, beneficiam diretamente à sociedade. Trata-

se, portanto, da modernização da administração pública por meio de TICs, na melhoria da 

eficiência dos processos operacionais e administrativos dos governos, da prestação de 

serviços e da integração e disponibilidade de informações, buscando a garantia de melhores 

resultados (AGUNE; CARLOS, 2005). 

No Brasil, ainda na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, há indícios 

de que o e-Gov teve início no ano 2000. Foi a mudança do formato administrativo, 

considerando a Nova Gestão Pública que impulsionou as ações de Governo Eletrônico em 

território brasileiro (PEREIRA; SPINK, 2005). Logo, quando foram formados Grupos de 

Trabalhos, Comitês Executivos e elaboradas políticas que visavam à regulamentação do tema 

Governo Eletrônico no Brasil, o interesse sobre a temática tomou proporções significativas.   

Já no estado do Ceará, o e-Gov é regulamentado por uma série de documentos, 

decretos, instruções normativas e resoluções. Vale lembrar que a Política de Gestão da 

Tecnologia da Informação (de agora em diante TI), normatizada por meio do Decreto nº 



 20 

27.543, de 25 de agosto de 2004, tem como objetivo propiciar o aperfeiçoamento da Gestão 

de TI que, alinhadas às orientações estratégicas do Governo, visam contribuir com a 

otimização dos processos, com as decisões governamentais e com melhoria dos serviços 

públicos prestados ao cidadão. 

Para o alcance desse objetivo, a política da Gestão de TI cita objetivos específicos 

que visam: promover a informatização do Governo do Estado; dar ênfase ao desenvolvimento 

de sistemas estruturantes e integradores; promover a convergência, interoperabilidade e 

integração de redes, serviços e sistemas de informação; ampliar a utilização do portal de 

serviços e informações do Governo; estimular o desenvolvimento de Projetos de Governo 

Eletrônico; e contribuir para a interiorização da prestação de serviços do Estado, 

principalmente através de ações de Governo Eletrônico. 

Considerando ainda o conceito de e-Gov, anteriormente mencionado, verifica-se 

que o uso de TI para a implantação de e-Gov é imprescindível. Para Fernandes e Abreu 

(2012) as TICs, consideradas um assunto para pessoas com conhecimento técnico avançado, 

foram por muito tempo subutilizadas. Weill e Ross (2004) observaram que as decisões 

tomadas por um setor de TI raramente envolvia a gestão da empresa ou os gestores de 

negócio. Existindo, portanto, uma falha de comunicação entre a TI e o negócio, vários estudos 

apontaram desperdícios e desgastes na área de TI, visto que não possuíam como objetivo as 

estratégias de negócio.  

Em meados de 2000, uma temática tornou-se relevante ao uso eficiente e eficaz de 

TI dentro de uma instituição. Trata-se da Governança de Tecnologia da Informação 

(doravante GTI), cujo objetivo é alinhar as ações de TI às estratégias de negócio (WEILL, 

ROSS, 2004). O IT Governance Institute (2004) define a GTI como uma ação de 

responsabilidade da alta administração de uma empresa, consistindo a liderança, estruturas 

organizacionais e processos que garantem que a TI corporativa sustente e estenda as 

estratégias e objetivos da organização.  

No entendimento de Weill e Ross (2004), toda empresa tem GTI, algumas bem 

mais intensivas que outras. Nesse sentido, o Governo Brasileiro realizou, por meio do 

Tribunal de Contas da União (agora TCU), um levantamento acerca da situação da GTI em 

255 órgãos e entidades federais. Convém mencionar também que o TCU registra no Acórdão 

nº 1603/2008 a fragilidade dessa temática no Poder Executivo Federal do Brasil (TCU, 2008). 

Na mesma perspectiva do TCU, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE) 

realizou, no ano de 2009, um levantamento acerca da situação da GTI em 58 órgãos e 

entidades do Poder Executivo Estadual, visando alinhar suas ações às do TCU e coletar 
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informações relevantes para subsidiar atividades de fiscalização da gestão e do uso de 

recursos da TIC pela Administração Pública Estadual. 

O levantamento abordou, em especial, as seguintes áreas: (1) Planejamento 

Estratégico Institucional e de TI; (2) Segurança da Informação; (3) Processo de 

Desenvolvimento de Software; (4) Estrutura de Pessoal de TI; (5) Auditoria de TI; (6) 

Gerência de Projetos; (7) Gerenciamento de Serviços; (8) Processo de Gestão de Contratos de 

TI; e (9) Processo Orçamentário de TI.  

Em 2011, conforme registrado na Resolução nº 3050/2010, o TCE apresentou o 

resultado do levantamento, o qual se mostrou aquém do desejável (TCE, 2010). Foi a partir 

desse levantamento que se notou a fragilidade e o despreparo do uso da TI nos órgãos 

estaduais. Com o resultado do levantamento e por meio de seus relatores, o TCE publicou 

uma série de recomendações e determinações da Resolução nº 3050/2010  

Após o referido levantamento, observou-se, por um lado, a importância em 

concentrar esforços nas ações voltadas à GTI, com intuito de atender às 

recomendações/determinações do órgão de controle. Por outro lado, os esforços 

desenvolvidos em e-Gov são necessários, visto que o tema é abordado como uma estratégia de 

Governo. Além disso, implantar a GTI por implantar é incoerente quando não há estratégias 

de negócio a serem apoiadas pela própria Governança. 

Do exposto, nota-se que por um lado os órgãos estaduais desbravam suas ações de 

e-Gov que, alinhadas às estratégias do Estado, visam à eficiência na prestação de seus 

serviços, mas buscam ao mesmo tempo atender às exigências normativas, em especial dos 

órgãos fiscalizadores, investindo em atividades que tenham em vista à efetiva Governança de 

TI. 

Contrariando a teoria, os temas Governo Eletrônico e Governança de TI 

aparentam, até certo ponto, serem abordados de forma distinta na Administração Pública 

Estadual, visto que estratégias organizacionais, tal como o e-Gov, devem ser sustentadas pela 

GTI. Essa perspectiva é também evidenciada no relatório publicado pelo TCE, em que se 

observa que 57% dos órgãos não possuem planejamento estratégico institucional e desse total 

64% possui planejamento de TI.  

Se, por um lado, o e-Gov é uma estratégia de Governo que favorece não apenas a 

modernização interna, mas também o atendimento ao cidadão no Estado do Ceará, por outro 

lado, as ações de GTI devem ser definidas de forma a atender a essa estratégia e não somente 

às recomendações ou determinações definidas. Logo, entendendo que as estratégias devem 

influenciar nas ações de Governança de TI,  surge o questionamento que norteia a 
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investigação deste estudo: Como as estratégias de Governo Eletrônico influenciam nas ações 

de Governança de TI nos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado do Ceará? 

Ao buscar compreender como as estratégias de e-Gov influenciam nas ações de TI 

no Estado do Ceará, buscam-se informações valiosas para órgãos e entidades públicas, para a 

Administração Pública de forma geral. Essa compreensão pode originar insights para que 

gestores públicos reflitam sobre a melhor maneira de desenvolver, de forma efetiva, suas 

estratégias de Governo Eletrônico, com o apoio da Governança de TI. 

Visando obter uma resposta satisfatória ao questionamento que norteia o presente 

estudo, esta pesquisa tem como objetivo geral: Investigar como as estratégias de Governo 

Eletrônico influenciam as ações de Governança de TI em órgãos e entidades do poder 

executivo do Estado do Ceará.  

Tendo em vista o objetivo geral desta pesquisa, entende-se que é necessária a 

execução dos seguintes objetivos específicos: (1) Analisar as estratégias de Governo 

Eletrônico no Governo do Estado do Ceará e (2) Analisar as ações de Governança de TI no 

Governo do Estado do Ceará. 

Essa pesquisa considera os pressupostos teóricos que: (1) Governo Eletrônico é 

estratégico para a Administração Pública, conforme Hiller e Belanger (2001) ,  Layne e Lee 

(2001) e Siau e Long (2005), e; (2) Governança de TI é um meio pelo qual a TI visa a 

sustentação das estratégias de um determinado negócio, conforme Fernandes e Abreu (2012), 

Weill e Ross (2006) e Henderson e Vekatraman (2002).  

Visando atender aos objetivos propostos e em conformidade aos pressupostos 

teóricos, essa pesquisa está estruturada em três seções distintas. A primeira seção consiste na 

fundamentação teórica sobre os estudos relacionados a fundamentação teórica: Governo 

Eletrônico (Histórico, Conceito e Modelos de maturidade), e; Governança de TI (Histórico, 

Conceito, Modelos e Ferramentas de GTI). 

Na segunda seção é apresentada, de forma detalhada, a metodologia aplicada ao 

longo do estudo. O capítulo é composto pelas seções: 3.1  Tipo de Pesquisa; 3.2  Unidade de 

Análise (Seleção dos sujeitos).; 3.3  Instrumentos de coleta de dados, e; 3.4  Tratamento e 

análise dos dados. Na terceira seção será apresentada a análise dos dados, bem como os seus 

resultados.  

Por fim, tendo em vista que o estudo busca analisar como as estratégias de 

Governo Eletrônico influenciam nas ações de Governança de TI, nos órgãos e entidades do 

poder executivo do Estado do Ceará, foram apresentados, nas Considerações Finais, os 
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resultados interpretativo das análises realizadas, as principais limitações do estudo e sugestões 

e recomendações para futuros desdobramentos desta pesquisa.  
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2   REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo, dividido em três seções, são abordados temas relacionados ao 

Governo Eletrônico e à Governança de TI. Para tanto, a partir da perspectiva de reestruturação 

da Administração Pública (AP), a primeira seção expõe o contexto histórico de e-Gov e 

estabelece relações com o marco de reestruturação da AP brasileira.  

Logo, a partir modelo de gestão patrimonialista predominante na época, refaz 

suscintamente o percurso da Implantação da Burocracia, perpassando pela Reforma 

Gerencial, conhecida como Nova Gestão Pública, e finaliza com o movimento chamado O 

Novo Serviço Público. Ainda considerando uma ordem temporal dos fatos, são abordados os 

conceitos de e-Gov com ênfase nos pilares que o fundamentam. Esta seção é encerrada com a 

exposição de 03 modelos de Maturidade de Governo Eletrônico e referenciados outros 21 

modelos. 

Iniciada com o contexto teórico em que se desenvolveu a Governança de TI, na 

segunda seção foi abordado o tema sobre Governança de TICs, assim como é mencionada a 

Governança Corporativa como elemento motivador para a GTI. Convém destacar que a 

pesquisadora diferencia, brevemente, os conceitos de Governança de TI e de Gestão TI, 

momento em que a conceituação de GTI também foi apresentada numa perspectiva 

cronológica. 

Por fim, são expostos na terceira seção os modelos e práticas de Governança de TI 

que, segundo Fernandes e Abreu (2012) apoiam a implantação da Governança de TI em uma 

organização. Foram abordados sete modelos teóricos e oito ferramentas de boas práticas de 

TI. 

 

2.1  Governo Eletrônico 

 

Nesta seção foi abordado o contexto histórico de e-Gov, numa perspectiva 

nacional e mundial, com ênfase na reformulação da Administração Pública. Em seguida, 

foram apresentados os modelos utilizados na pesquisa, bem como referenciados outros 21 

modelos identificados. 

O termo e-Gov é usado para designar o conjunto de atividades que os órgãos, 

entidades e empresas governamentais realizam por meio da Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC) (SANCHEZ e ARAÚJO, 2003). Para Rover et al. (2010) não se trata 
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apenas de aperfeiçoar a infraestrutura lógica e física, como instalar computadores, redes e 

sistemas de informação nos departamentos, setores dos órgãos para uso interno. Trata-se do 

desenvolvimento de atividades envolvendo a TI de forma a efetivar uma relação transparente 

e participativa entre órgãos governamentais e o seu principal cliente; o cidadão.  

 

2.1.1  Evolução histórica do Governo Eletrônico 

 

Conforme Balbe (2010), a evolução do conhecimento, das ciências, assim como 

da administração, particularmente da administração pública, sofre influências dos fenômenos 

sociais, políticos, econômicos e tecnológicos. O avanço tecnológico do final do século 

passado induz à incorporação das tecnologias da informação e comunicação na evolução da 

administração (BALBE, 2010). 

Logo, para descrever o contexto histórico de Governo Eletrônico é essencial 

conhecer a reforma da administração pública. De forma geral, observa-se uma distinta divisão 

nos movimentos da reforma da Administração Pública. Não diferente dessa realidade, a 

administração pública brasileira possui claramente esta divisão, marcada por três clássicas 

abordagens (BALBE, 2010). Convém ressaltar que, embora alguns autores considerem existir 

outras abordagens, este estudo considera apenas três enfoques. 

A primeira abordagem está relacionada à visão tradicional da administração que, 

apoiada na perspectiva burocrática e vinculada à escola weberiana1, adotou dentre seus 

princípios o apreço à hierarquia e à obediência das normas (BALBE, 2010). Na perspectiva de 

Mafra (2012), essa abordagem se caracteriza pela evolução da administração patrimonialista 

para a burocrática alinhada ao pensamento de Weber (1982), o qual afirma que as estruturas 

burocráticas e patrimonialistas são antagônicas. 

A administração burocrática teve origem na Europa no início do século XX, 

visando à racionalidade técnica requerida para projetar e construir um sistema administrativo 

fundamentado no estudo dos tipos de relacionamentos humanos necessários à expansão da 

produtividade (SILVA, 2008).  

O Sociólogo alemão Max Weber conferiu pela primeira vez à burocracia o 

significado de sistemas sociais relativamente avançados, quanto ao desenvolvimento 

capitalista (RAMOS, 1983). Conforme Ramos (1983), a burocracia para Weber é um fator de 

eficiência econômica, definida mediante regras, estatutos e regulamentos da hierarquia, da 
                                                
1 WEBER, Max. Ensaios de Sociologia. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1982. 5ª ed. 
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especialização profissional, da permanência do servidor fisicamente em horário de trabalho e 

da subordinação. 

Para Silva (2008) a burocracia foi estabelecida com objetivo de oferecer a forma 

mais eficiente de obter o trabalho concluído, visto que em sua forma original representava: a) 

Divisão de trabalho; b) Hierarquia de autoridade; c) Racionalidade; d) Regras e padrões; 

Compromisso profissional; e) Registros escritos, e; f) Impessoalidade. 

Por acreditar que a burocracia, dado o seu caráter rígido e hierarquizado, colocaria 

em ordem o motor administrativo público brasileiro, essa abordagem foi adotada no Brasil 

durante o governo de Getúlio Vargas (CHIAVENATO, 2012). Tratava-se, portanto, conforme 

Mare (1997), da substituição da administração patrimonialista. 

Porém, quando exacerbada em suas características, a burocracia se mostra como 

um modelo de pouca flexibilidade. Para Crozier (1981), um sistema de organização 

burocrática é incapaz de corrigir-se em função de seus erros, pois sua rigidez não o permite 

adaptar-se facilmente a mudanças e resistirá a qualquer transformação, sendo as decisões 

sobre as mínimas mudanças tomadas geralmente na cúspide, o que torna absolutamente 

impossível conceber uma política de mudança gradual e permanente. 

Corroborando com Crozier (1981) e Bresser (1996) observa-se que a 

administração pública burocrática clássica foi adotada por ser uma alternativa muito superior 

à administração patrimonialista, entretanto, trata-se de um modelo lento, dispendioso, auto-

referido, pouco ou nada orientado para o atendimento das demandas dos cidadãos. 

Chiavenato (2012) ressalta que no Brasil diversas iniciativas foram tomadas para 

evitar a rigidez imposta pela abordagem burocrática implantada, tais como a criação do 

Comitê de Simplificação da Burocracia (COSB), da Secretaria de Modernização da Reforma 

Administrativa (SEMOR), o Programa Nacional de Desburocratização (PND), entre outros.  

Embora a realidade preceda dos anos 60, o modelo gerencial no Brasil somente 

começou a ser implantado nos anos 80 no Reino Unido, na Nova Zelândia e na Austrália. 

Apenas em 1995, com a edição do Plano Diretor, que surgiu o modelo gerencial no Brasil, 

(PEREIRA, 1996). Segundo Chiavenato (2012), o objetivo desse modelo foi tornar a 

administração pública eficiente, buscando uma visão empreendedora, aberta às ideias voltadas 

à geração de receitas e maior controle dos gastos públicos (CHIAVENATO, 2012). 

Logo, a proposta de reforma do Estado em território brasileiro deveria resolver 

quatro problemas indicados pelo Governo: (1) O tamanho do Estado; (2) A necessidade de 

redefinição do papel regulador do Estado; (3) A recuperação da governança, e; (4) a 

recuperação da governabilidade (PEREIRA; SPINK, 2005) 
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O projeto de reforma do Estado brasileiro apoiou-se em três linhas: (1) a 

privatização, vista como uma chance de arrecadação de recursos para equilibrar a economia; 

(2) a publicização, em que foram criadas organizações sociais financiadas pelo Estado, mas 

administradas por grupos privados sem fins lucrativos, e; (3) a terceirização, na qual o 

Governo transfere para o setor privado, mediante contratos, serviços auxiliares ou de apoio, 

tal como limpeza, transporte e processamentos de dados (PEREIRA; SPINK, 2005) 

Na realidade, essa tentativa de reforma do Estado brasileiro tratava da aplicação 

da segunda abordagem, a Gerencial, também conhecida como Nova Gestão Pública (NGP). 

Para Chiavenato (2012) a Administração Pública Gerencial constitui um rompimento com a 

Administração Pública Burocrática.  

Giauque (2003) aponta como os principais objetivos da NGP: (1) Aumentar os 

serviços de atendimento ao público; (2) Modernizar os processos de produção, em vista a 

maior flexibilidade e maior adequação na organização dos serviços; (3) Definir com clareza 

os objetivos a serem atingidos por meio de contratos; (4) Aprimorar e facilitar o acesso da 

população aos resultados; e (5) a produtividade das organizações. 

A Administração Pública Gerencial (de agora em diante APG) surgiu na segunda 

metade do século XX como resposta à expansão econômica e social do Estado, bem como ao 

desenvolvimento tecnológico e globalização mundial e inspirou-se no modelo administrativo 

de empresas privadas. Nesta abordagem, o cidadão além de contribuinte de imposto é 

observado pela administração pública como um cliente, sendo os resultados da administração 

avaliados na perspectiva do cliente (CHIAVENATO, 2012). 

Ferguson (2002) ressalta que a NGP propunha a modernização do Estado e o 

desligamento com a administração pública tradicional, burocrática e mecanicista. Para 

Rezende (1998) a NGP está definida em três eixos: (1) O atendimento ao cliente/cidadão de 

qualidade; (2) O atendimento eficiente, representado pelo menor custo possível, e; (3) A ideia 

de que o setor público possa ser efetivo, orientado por resultados definidos. 

Chiavenato (2012) destaca que esse modelo buscou responder de forma eficiente 

aos anseios da sociedade, que estava insatisfeita com os serviços prestados pelo setor público, 

visto o engessamento que o modelo burocrático representou. 

No Brasil, a NGP teve início no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, 

em 1995, com a formulação do Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE), 

que propôs o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado e apresentou um diagnóstico, 

da administração pública federal, fundamentado pelas ideias da NGP. 
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Para Pereira (1996), a reforma da administração pública que o governo Fernando 

Henrique Cardoso propôs é a segunda reforma administrativa do Brasil. Conforme o autor, a 

primeira reforma foi a burocrática, de 1936. A reforma da administração pública gerencial é 

uma resposta à grande crise do Estado dos anos 80 e à globalização da economia. 

A terceira abordagem é ainda considerada uma evolução da NGP. Trata-se, 

portanto, do movimento do Novo Serviço Público (de agora em diante NSP) visto como o 

fenômeno que melhor explica a etapa posterior à Nova Gestão Pública (DENHARDT e 

DENHARDT, 2007). Segundo a perspectiva do Novo Serviço Público, os movimentos de 

reforma do Estado, caminharam de uma lógica centrada genuinamente na eficiência para uma 

abordagem focada na cidadania (LAIA, 2009). 

O objetivo de maior importância do NSP é recuperar os valores democráticos e 

sociais, aumentando a participação da sociedade nas deliberações governamentais. Valendo 

ressaltar que o NSP é tido como um avanço da NGP que enfatiza e valoriza a participação do 

cidadão. Assim, o NSP tenta preservar, em parte, os valores da administração pública clássica 

(DENHARDT e DENHARDT, 2007). 

Para Denhardt e Denhardt (2007) o Novo Serviço Público apregoa no governo e 

na gestão pública dos órgãos, uma importância renovada dos valores democráticos. Na 

construção de uma Gestão Democrática Participativa, o NSP colabora no redesenho do 

Estado, para uma transformação de resultados, buscando uma gestão mais participativa com 

tema central no próprio cidadão.  

Desta forma, considerando o cidadão como tema central, Denhardt e Denhardt 

(2007) elaboram sete princípios para o Novo Serviço Público: 

a) Atender ao cidadão, não consumidores; 

b) Perseguir o interesse público; 

c) Dar mais valor à cidadania e ao serviço público do que ao empreendedorismo; 

d) Pensar estrategicamente, agir democraticamente; 

e) Reconhecer que a accountability2 não é simples; 

f) Servir em vez de ‘dirigir’; 

g) Dar valor às pessoas, não apenas à produtividade. 

Vale ressaltar a diferença observada na segunda abordagem da administração 

pública - a Nova Gestão Pública, para a terceira - o Novo Serviço Público, visto que enquanto 

uma se constrói sobre conceitos econômicos, como maximização da eficiência, a outra tem 
                                                
2 Termo inglês que remete à prestação de contas por parte dos membros de um órgão 

administrativo, a instancias controladoras ou a seus representados. 
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como base a ideia do interesse público, sendo os administradores públicos a serviço dos 

cidadãos (DENHARDT e DENHARDT, 2007). 

É na perspectiva do NSP e considerando a internet como meio de comunicação 

democrático e massivo que se intensificam as iniciativas de e-Gov em meados dos anos 2000. 

As ações de Governo Eletrônico ganham espaço a partir da popularização da Internet e das 

inovações tecnológicas. A expressão e-Gov começou a ser utilizada após a disseminação e 

consolidação dos conceitos de comércio eletrônico, na segunda metade dos anos 90 (DINIZ, 

2000; LENK; TRAUNMÜLLER, 2002).  

Para Barbosa (2009) o e-Gov no Brasil é impulsionado por duas dimensões 

distintas; a primeira dimensão está associada ao avanço do governo eletrônico e 

fundamentado no uso intensivo das Tecnologias da Informação e Comunicação pelo setor 

público. E a segunda dimensão relaciona-se com a popularização da internet brasileira que 

aumentou de 3,8 milhões de internautas em 1998, para 35,3 milhões de internautas em 2006 e 

83 milhões em 2012 (IBGE, 2014).   

Em síntese, o Quadro 1 apresenta as diferenças existente entre as 3 etapas de 

desenvolvimento da administração pública, anteriormente abordadas. São ressaltadas no 

quadro, as características de cada abordagem, seus objetivos e a forma com que o cidadão é 

enquadrado em cada contexto. 

 
Quadro 1 - Síntese das características das abordagens de AP. 
Abordagem Características Objetivo Público Alvo 
Burocrática Caráter rígido e 

hierarquizado. Processos 
morosos e ineficientes. 

Fim do 
patrimonialismo. 

O próprio Estado 
O cidadão como 
contribuinte. 

Gerencial Prestação de serviço de 
forma eficiente. 
Flexibilidade para a gestão 
pública 

Eficiência. O cidadão como cliente. 

Serviços O cidadão como tema 
central das ações de 
governo. 

Equidade e cidadania Cidadão, não consumidores. 

Fonte: Adaptado de Abruccio (1997). 

 
De modo geral, ações de e-Gov são estratégias da Administração Pública. Nesse 

sentido, Reinhard e Dias (2005) identificam quatro períodos do uso de TIC de forma 

estratégica no setor público, no sentido infraestrutural (1) O pioneirismo, começando no início 

dos anos 50 até meados dos anos 60, momento de estruturação do parque tecnológico; (2) A 

centralização, vivenciada em meados dos anos 60 até o final dos anos 70, momento em que, 

para o Estado, as TICs eram desenvolvidas e mantidas diretamente pelo setor público; (3) A 
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terceirização, ocorrendo nos anos 80, em que os serviços de TICs eram transferidas às 

empresas prestadoras de serviços, e, por fim; (4) O governo eletrônico propriamente dito, com 

início nos anos 90.  

Já para Diniz (2005) avaliação temporal do e-Gov, tem base nas aplicações 

desenvolvidas. A divisão proposta pelo autor reconhece três fases: (1) Gestão interna, entre 

1970 e 1992; (2) Serviço e informações ao cidadão, de 1993 a 1998, e; (3) Entrega de serviços 

via internet, a partir de 1999.  

Considerando o contexto temporal proposto por Reinhard e Dias (2005) e Diniz 

(2005), observa-se uma sutil relação entre a evolução do e-Gov com a reformulação da 

Administração Pública. Logo abaixo, pode-se analisar visualmente a referida relação exposta 

no Quadro 2: 

 
Quadro 2 - Relação entre a evolução histórica e-Gov e AP. 
Fase da administração pública Fase do Governo Eletrônico 
Burocrático, focada em hierarquia e estruturação do 
estado (CHIAVENATO, 2012). 

Gestão interna (REINHARD e DIAS, 2005).  

Nova gestão pública (PEREIRA, 1996).  Serviços e informações ao cidadão (REINHARD e 
DIAS, 2005). 

Novo serviço público (DENHARDT e DENHARDT, 
2007).  

Entrega de serviços via internet (REINHARD e 
DIAS, 2005). 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Do exposto, primeiro considerando o NSP em que a internet passou a ser a 

principal ferramenta para a prestação de serviço, segundo conforme as reformas da 

Administração Pública com ênfase na importância do e-Gov como ferramenta estratégica do 

Estado. Tendo em vista a eficiência e a praticidade no atendimento ao cidadão, além do 

fortalecimento da democracia, observou-se nesta seção a evolução histórica do e-Gov.  

Do observado, foram abordados cronologicamente na próxima seção, os conceitos 

de Governo Eletrônico a partir dos pilares que os fundamentam. 

 

2.1.2  Conceito de Governo Eletrônico. 

 

Em observância a perspectiva temporal e histórica do termo Governo Eletrônico, 

Jardim (2000) ressalta que e-Gov amplia a efetividade e permite a participação do cidadão na 

elaboração das políticas de estado. Além de proporcionar a obtenção de melhores serviços e 
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eficiência nas organizações públicas, fornece a disponibilidade de integração de serviços e 

melhora a qualidade das informações fornecidas.   

Na perspectiva de Sanchez (1996), o e-Gov visa à implementação de valores 

democráticos, tais como a participação do cidadão, a transparência das ações públicas, a 

atenção à dignidade humana, a representatividade, bem como o controle, pela sociedade, 

sobre os agentes públicos. 

Fernandes e Afonso (2001) observaram que as principais características do uso de 

e-Gov estão relacionadas à prestação eletrônica de informações e serviços que podem ser: a 

regulamentação de redes de informações; transparência e monitoramento de execução 

orçamentária; alfabetização digital; aquisição de bens e serviços por meio da internet e 

estímulo às transações eletrônicas.  

Os autores observam ainda que o Governo Eletrônico se orienta a partir de quatro 

princípios básicos, são eles: (1) Democratização do acesso à informação; (2) Universalização 

da prestação dos serviços públicos; (3) Proteção à privacidade individual, e; (4) Redução das 

desigualdades sociais e regionais. 

  Na literatura, observam-se diversas definições para o termo e-Gov. Jardim 

(2000) entende Governo Eletrônico como sendo uma estratégia pela qual os órgãos, entidades 

e empresas públicas fazem uso das tecnologias para oferecer à sociedade melhores condições 

de acesso à informação e aos serviços governamentais.  

Ferrer e Santos (2004) definem Governo Eletrônico como o conjunto de serviços e 

acesso às informações que o governo oferece aos diferentes atores da sociedade civil por 

meios eletrônicos. Nessa perspectiva, Diniz et al. (2009) enriquecem o conceito ao dizer que o 

e-Gov é considerado uma evolução do uso estratégico das TICs como um elemento facilitador 

e viabilizador de um novo modelo de gestão pública e uma das principais formas de 

modernização do Estado.  

O Gartner Group3 (2000) fornece uma definição sucinta e global ao termo 

Governo Eletrônico, interpretando-o como a junção da melhoria na disponibilização de 

serviços com o envolvimento do eleitorado e a transformação dos relacionamentos internos e 

externos da administração pública por meio das tecnologias da informação, especificamente a 

internet. A partir dessa definição, Laia (2009) observou que, com essa definição, o e-Gov não 

se restringe apenas à dimensão de prestação de serviços, mas recebe e fornece influências em 

                                                
3 Empresa de consultoria fundada em 1979 por Gideon Gartner. 
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outros eixos, assim como na melhoria interna nas transações fornecedores/investidores. Deste 

modo, essa observação alinha-se às perspectivas dos estudos anteriormente citados. 

No sítio do governo brasileiro dedicado ao tema Governo Eletrônico, observa-se 

que a política da Federação segue um conjunto de diretrizes que atuam em três eixos 

fundamentais, sendo o primeiro junto ao cidadão; o segundo voltado para a melhoria da 

própria gestão interna e o terceiro busca a integração com parceiros e fornecedores. 

Na próxima seção, observa-se que o termo Governo Eletrônico pode ainda ser 

historicamente contextualizado a partir de uma perspectiva que considera duas etapas 

chamadas de ondas. Conforme Salomão (2005), a primeira onda é a mais genérica e envolve 

elementos relacionados ao processo de globalização, tais como: a “crise” de legitimidade do 

Estado em meados de 1970; o avanço dos princípios econômicos do Estado com foco em 

redução de gastos e aumento da eficiência, e a influência dos meios de comunicação sobre a 

política.  

A segunda onda aborda a influência provocada pelo movimento New Public 

Managment (Nova Gestão Pública - NGP), que conforme Grande, Araújo e Serna (2002), esse 

movimento definiu doutrinas administrativas que se popularizou, a partir de 1970, na gestão 

burocrática de diversos países. Convém mencionar que as doutrinas ressaltam a importância 

da realização do planejamento de atividades, em especial, as atividades orçamentárias; a 

necessidade em transformar a gestão fiscal do Estado; e a criação de políticas de recursos 

humanos, de valorização do servidor público e da gestão por resultados. 

Conforme citado anteriormente, além da reformulação da administração pública, 

diversos outros fatores influenciaram positivamente na consolidação do Governo Eletrônico e 

o advento do comércio eletrônico foi um desses fatores. De fato, o e-Gov se fortificou tendo 

suas transações associadas às transações que tipificam o Comércio Eletrônico. 

Na perspectiva de Turban (1999), que cita as principais transações de comércio 

eletrônico, tais como: B2B (Busy to Busy) - transações realizadas entre organizações; B2C 

(Busy to Costumers) - transações realizadas no varejo e caracterizadas pela compra individual; 

C2C (Costumers to Costumers)- em que o consumidor vende direto para outro consumidor. 

Fernando e Afonso (2001) apontam três transações que classificam a natureza do e-Gov: G2G 

(Government to Government) - quando se trata de uma operação intra ou intergovernos; G2B 

(Government to Busy) - transações entre governos e fornecedores; G2C, (Government to 

Costumers) - envolve o relacionamento entre governo e o cidadão. 

Nesse sentido, observa-se que a amplitude existente no conceito de e-Gov, 

conforme Lenk e Traunmüller (2002), envolve, na realidade, quatro eixos: 
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a) Cliente cidadão: visando a prestação eletrônica de serviços públicos; 

b) Processos: cujo objetivo é restruturação interna do Governo, alterando sua 

gestão, sistemas, processos e rotinas; 

c) Cooperação: objetiva a formulação de redes de cooperação intra ou inter 

órgãos e empresas, organizações não-governamentais e investidores, e; 

d) Gestão do conhecimento: que trata a gestão, concepção e a publicidade do 

conhecimento produzido pelo governo. 

 

Com o intuito de facilitar o entendimento das transações que classificam o e-Gov, 

Laia (2009) propõe uma Matriz Conceitual exposta no Quadro 3. Logo, considerando os 

quatro eixos apontados por Lenk e Traunmüller (2002), tem-se: 

 
Quadro 3 - Matriz conceitual de Governo Eletrônico. 
 GOVERNO CIDADÃO NEGÓCIOS INVESTIDOR 
GOVERNO G2G G2C G2B G2I 
CIDADÃO C2G    
NEGÓCIOS B2G    
INVESTIDOR I2G    
Fonte: Laia (2009), p.98. 

 
No contexto de G2G, Laia (2009) observa que o ofertante do bem ou serviço e o 

beneficiário encontram-se horizontalmente relacionados, ou seja, ambos fazem parte do 

mesmo governo. O autor ainda ressalta que essa situação privilegia e facilita a parceria em 

várias esferas de governo, tais como saúde, educação e justiça. 

Ainda conforme o autor, no âmbito que envolve cidadão e governo, seja o G2C ou 

C2G, existe uma troca mútua de benefícios. No G2C, observa-se a prestação de serviços e 

informações que possibilitam agilidade nos serviços públicos e desburocratização no 

atendimento ao cidadão. Por sua vez, no C2G o autor cita a participação do cidadão como 

fornecedor de informações subsidiais na tomada de decisão do estado. 

Nas relações ente G2B e B2G, observa-se a interação Governo/Empresa.  Para o 

autor, o Governo como fornecedor oferece serviços para empresas, que por sua vez encontram 

nos instrumentos de e-Gov uma fonte de aumento na eficiência dos processos tanto dos entes 

privados quanto dos estatais. Já nas relações B2G, o autor ressalta a interface comercial de 

compra de bens/serviços por parte da administração pública, citando inclusive sistemas de 

licitação, como o pregão eletrônico, bolsas de compras publicas e leilões virtuais.  

Por fim, no contexto das relações eletrônicas entre Governo e Investidor, G2I e 

I2G, Laia (2009) cita as possibilidade de relacionamentos, tais como o governo disponibilizar 
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serviços e produtos para investidores, que podem ser: informações para investidores, atrativos 

turísticos, polos comerciais, industriais, infraestrutura, incentivos fiscais e qualificação da 

população. Sendo assim, o investidor oferece ao governo serviços ou bens, citando a exemplo 

os financiamentos internacionais. 

De forma resumida, considerando os conceitos anteriormente estabelecidos, o 

Governo Eletrônico é, sem dúvida, uma estratégia de modernização da administração pública 

que visa o melhor atendimento ao cidadão, contando com a sua efetiva participação. Na 

próxima seção foram abordados seus os modelos de maturidade. 

 

2.1.3  Modelos de Governo Eletrônico 

 

Para Bertalanffy (1977) os modelos têm como principal função explicar, prever e 

controlar fenômenos até então inexplorados. Dodebei (2002) afirma que um modelo é uma 

aproximação à realidade, tratando-se de uma analogia que permite reformular o conhecimento 

sobre alguns aspectos do mundo real.  

Com base na literatura sobre o assunto, nesse estudo um modelo é entendido, 

conforme Deziekaniak (2011), como um instrumento que atua no plano teórico, 

fundamentado por aspectos reais que podem ser classificados, como modelos de maturidade, 

de avaliação e de genéricos. Portanto, convém enfatizar que foram abordados apenas os 

modelos de Maturidade de e-Gov, por serem instrumentos utilizados nesta pesquisa. 

O uso de modelo de níveis de maturidade é comum nas áreas da TI e foram 

inicialmente registrado nos estudos de Gibson e Nolan (1974), em que se observou o fato de 

que as organizações desenvolvem o uso de tecnologia fundamentado por vários estágios de 

amadurecimento, imprescindíveis ao processo de aperfeiçoamento. Em 1979, a partir de 

estudos desenvolvidos por Nolan (1979), foram identificados seis estágios de evolução dos 

sistemas de informações.  

Venkatraman (1991) observa que a gestão e utilização da TI pode ser estabelecida 

de forma revolucionária ou evolucionária, a partir de 5 estágios, então considerados níveis de 

maturidade. A forma evolucionária acontece nos dois primeiros estágios, em que o impacto 

provocado na organização é limitado e são quase imperceptíveis às transformações de 

processos e negócios.  

Por sua vez, nos estágios 3, 4 e 5, conhecidos como revolucionários, a aplicação 

de tecnologia da informação começa a provocar impactos mais radicais e a mudar os negócios 

da organização. Os modelos abordados nas próximas subseções foram utilizados nos 
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instrumentos de coleta de dados dessa pesquisa. Mas, na perspectiva do conceito 

evolucionários e revolucionário de Vekatraman (1991), observam-se, pelo menos, 21 outros 

modelos voltados à maturidade de Governo Eletrônico.  

 

2.1.3.1  O modelo de Hiller e Belanger 

 

Para Hiller e Belanger (2001), os governos podem usar diferentes níveis de 

tecnologia no desenvolvimento do e-Gov. Nessa perspectiva, as autoras propuseram um 

modelo com cinco fases, sendo a primeira intitulada por Informação: fase inicial do governo 

onde a disseminação de informações para o cidadão acontece de forma unilateral. Ainda 

conforme as autoras, a disseminação da informação é a forma mais básica de e-Gov; é o ato 

simples de postar informações nos sites do governo.  

Na segunda fase do modelo, Comunicação de duas vias, ocorre a comunicação 

cidadão/governo. Neste momento, o governo investe em sites avançados com vários recursos, 

como e-mails e formulários para download para interagir com os cidadãos (usuários). A 

comunicação não ocorre em tempo real, mas o governo deve responder a todas as requisições 

(HILLER, BELANGER, 2001).  

Na terceira fase, o governo tem sites disponíveis para transações reais com o 

cidadão. É a fase da Transação, em que os indivíduos interagem com as operações de 

Administração e de conduta completamente on-line, com serviços baseados na web.  

Para Hiller e Belanger (2001), transações on-line é uma sofisticação de e-Gov. 

Como exemplo do que pode ser disponibilizado para transações, as autoras citam: Renovação 

de licenças; Pagamento de multas e; Realização de pedido de ajuda financeira. 

A quarta fase é a Integração, onde todas as administrações de serviços são 

integradas. Isso pode ser realizado por meio de um único portal, onde os cidadãos podem usar 

para acessar os serviços de que necessitam, sem que importe quais agências ou departamentos 

oferecem os serviços (HILLER, BELANGER, 2001).  

Para Hiller e Belanger (2001), um dos maiores obstáculos para a transação entre 

governo e cidadão é a falta de integração de todos os sistemas on-line e suas bases de dados. 

As autoras entendem que ao integrar os sistemas on-line e as bases de dados, pode-se 

economizar tempo e dinheiro para aos órgãos envolvidos, bem como melhorar o atendimento 

ao cliente.  

Por fim, na última fase definida no modelo de Hiller e Belanger (2001), intitulada 

Participação, os sites governamentais fornecem votação e registro on-line ou permitem a 
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postagem de comentários. As autoras entendem que essa fase pode ser confundida como uma 

subfase da segunda fase do modelo (Comunicação de duas vias) e esclarece que pela 

significância desta fase, justifica-se uma categoria separada.  

Numa perspectiva futura, Hiller e Belanger (2001) apontam que a evolução desta 

fase pode levar à prestação de serviço mais sofisticada, pois considera a participação direta do 

cidadão. As autoras exemplificam que um dos mais importantes usos futuros on-line é a 

votação eletrônica, ou seja, o cidadão não só contribui com a tomada de decisão, mas também 

decide quem pode lhe representar e ressaltam que a votação on-line exigirá tecnologias para 

apoiar a privacidade dos eleitores individuais. 

 

2.1.3.2  O modelo de Layne e Lee 

 

Layne e Lee (2001) sugerem que o Governo Eletrônico seja um fenômeno 

evolutivo onde suas iniciativas devem ser implementadas conforme sua evolução. Neste 

sentido, os autores propuseram um modelo de quatro estágios.  

A primeira fase do modelo de e-Gov proposto por Layne e Lee (2001) é 

conhecida como Catalogação, pois os esforços estão focados na catalogação de informações 

do governo e na apresentação dessas informações na internet. Nesta etapa, as iniciativas são 

direcionadas para estabelecer uma presença on-line para o governo, cujas iniciativas são 

principalmente limitadas às apresentações de informações do governo na rede.  

Na segunda etapa do modelo, nas iniciativas de Governo Eletrônico envolverá 

transações dos sistemas internos, permitindo que os cidadãos se relacionem com o governo. 

Este estágio é chamado de Transação, visto que os esforços de e-Gov são direcionados em 

disponibilizar acesso aos dados em tempo real, de modo que os cidadãos possam, por 

exemplo, renovar as suas licenças e pagar multas (LAYNE; LEE, 2001). Essa fase é 

estimulada pela necessidade de melhoraria da eficiência, tanto para o cliente/cidadão, bem 

como para o próprio governo. Layne e Lee (2001) ressaltam que a quantidade das transações 

eletrônicas tende a aumentar, pois os governos serão pressionados naturalmente a integrar 

seus sistemas com a interface web, ou em alguns casos, construir sistemas diretamente on-

line.  

Na terceira fase, conhecida como Integração Vertical, o foco move-se em direção 

à transformação dos serviços públicos e não somente para a automatização e digitalização dos 

processos existentes. Para Layne e Lee (2001), neste momento, fazer e-Gov não é 

simplesmente uma questão de colocar os serviços públicos existentes na Internet, pois 



 37 

mudanças permanentes acontecerão no próprio serviço público. Conforme os autores, os 

sistemas dispersos em diferentes níveis de funções (vertical) e diferentes serviços do governo 

(horizontal) serão integrados naturalmente.   

Layne e Lee (2001) ressaltam que a integração vertical tende a acontecer primeiro, 

visto que a diferença entre os níveis de governo é muito menor do que a diferença entre as 

funções (serviços). De acordo com os autores, nessa fase é esperada a comunicação entre os 

sistemas federais, estaduais e municipais e exemplificam essa comunicação, citando um caso 

que um cidadão realiza uma transação com uma agência estatal, onde as informações de 

transação serão propagadas para contrapartes municipais. Nessa etapa, pode-se imaginar um 

atendimento hospitalar em uma rede pública estadual, onde os dados e os serviços prestados 

ao cliente/cidadão estarão acessíveis e conectados às bases federais e municipais. 

Por fim, no modelo proposto por Layne e Lee (2001) tem-se a fase de Integração 

Horizontal, onde os cidadãos, que necessitam de assistência governamental, fazem uso de 

mais de um serviço. Convém destacar que nessa etapa as bases de dados, em diferentes áreas, 

funcionais serão integradas, ou seja, se comunicarão uma com as outras. Dessa forma, no 

modelo proposto, as informações são obtidas por meio de um serviço disponibilizado por um 

órgão do Governo serão propagadas por todo o Governo. 

A integração horizontal refere-se à conexão do sistema em diferentes 

serviços/atividades em que uma transação em um órgão pode levar a validações automáticas 

em relação aos dados de outros órgãos, com funções diferentes (LAYNE; LEE, 2001).  

 

2.1.3.3  O modelo de Siau e Long 

 

Siau e Long (2005) sugeriu em sua pesquisa um modelo com cinco estágios. O 

modelo é simples e incluem as principais ideias dos modelos de Hiller e Belanger (2001), 

Deloite & Touche (2001), Layne e Lee (2001), Moon (2002) e Garthner Groups (2000). Os 

autores Siau e Long (2005) traduziram as fases dos modelos supra relacionados em apenas um 

exemplo. 

A primeira etapa é conhecida como presença na web e é a fase mais básica do 

modelo. É o momento em que o governo disponibiliza para acesso informações simples e 

limitadas, tais como a visão e a missão do órgão, horário de funcionamento, informações de 

contato e documentos oficiais para download. A maioria das informações disponíveis é 

estática, isto é, o governo apenas disponibiliza informações em um site, sendo impossível a 

interação (SIAU; LONG, 2005).  



 38 

A interação apenas ocorre na segunda fase do modelo, onde simples interações 

entre o governo e o cidadão são disponibilizadas, incluindo simples motores de busca, 

sistemas de e-mail, download de formulários oficiais, entre outros. Para os autores, a 

interação nada mais é do que o primeiro passo para a próxima fase do modelo, conhecida 

como transação (SIAU; LONG, 2005). 

Na terceira etapa os usuários, que pode ser tanto empresas quanto cidadãos, são 

habilitados para que realizem sozinhos transações on-line completas, que vão desde a emissão 

de licenças e multas até a própria atualização dos dados pessoais. As empresas têm acesso 

desde informações sobre taxas e impostos, até aplicação e declaração de dados financeiros 

(SIAU; LONG, 2005). 

A quarta fase do modelo, chamada de transformação, representa a evolução dos 

três primeiros estágios. Em vez de digitalizar e disponibilizar documentos e processos, neste 

estágio o governo se sensibiliza para prover serviços. A fase transformação envolve a 

integração vertical (entre níveis de governo) e horizontal (entre diferentes órgãos/serviços). 

Como interface de acesso, o governo cria um portal de serviços integrados (SIAU; LONG, 

2005). 

A quinta e última fase do modelo, conhecida como democracia eletrônica, oferece 

o fornecimento de ferramentas para participação cidadã no processo decisório, tais como 

ferramentas para votações on-line, sondagens e levantamentos. O governo visa à melhoria da 

participação política, ao mesmo tempo em que o governo eletrônico muda a forma como as 

pessoas tomam suas decisões. Para Siau e Long (2005), a última etapa do modelo é uma meta 

a ser realizada em longo prazo.  

 

2.1.4  Considerações da seção de Governo Eletrônico 

 

De forma geral, serviços públicos na internet tendem a proporcionar redução de 

gastos com infraestrutura e funcionalismo, estabelecendo maior sincronia e eficiência nos 

processos pelo uso de tecnologias, além da redução de perdas por espera e transportes 

(ENDLER, 2000). 

Embora existam os fatores limitantes do conceito de e-Gov, as vantagens são 

diversas, como citado por West (2004), pois envolve a preocupação dos cidadãos quanto à 

privacidade e segurança dos sites de governo, recursos insuficientes para atender às 

necessidades de populações especiais, como deficientes e estrangeiros, indisponibilidade de 
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computadores e internet, necessidade de educar o cidadão quanto à existência de serviços 

informações on-line, dentre outros.  

O e-Gov não pode ser implementado, em sua totalidade, de uma única vez, porém 

naturalmente evoluído, por meio de múltiplos estágios ou fases de desenvolvimento, 

conhecidos como modelos de maturidade (JAYASHREE; MARTHANDAN, 2010).  

Em suma, nas seções anteriores foram abordados diversos tipos de modelo de 

níveis de maturidade de e-Gov. Na Tabela 1, observa-se uma síntese dos modelos 

anteriormente abordados e outros que não foram mencionados na pesquisa. 

 
Tabela 1 - Síntese dos modelos de maturidade de Governo Eletrônico. 
Autor Qt. de 

fases 
Nome das fases do modelo 

Gartner Group (2000). 4 Presença na internet; Interação; Transação; Transformação. 

ANAO (2000) 4 Publicação de informações; Interação; Transação de informações 
seguras; Compartilhamento de informações. 

SAFAD - 
(STATSKONTORET, 
2000)  

4 Informações embaladas; Informações interativas; Transações; 
Integração. 

Darral West (2000)  4 Quadro estático; Entrega parcial; Prestação completa de serviços 
integrados; Democracia interativa e prestação de contas. 

World Bank (2002)  3 Publicação; Interação; Transação. 
Hiller e Belanger 
(2001)  

5 Informatização; Comunicação em duas vias; Transação; Integração; 
Participação. 

Layne e Lee (2001)  4 Catálogo; Transação; Integração vertical; Integração horizontal. 
Deloitte & Touch 
(2001) 

6 Publicação de informação; Transação oficial em duas vias; Portais 
com multipropósitos; Personalização do portal; Junção na prestação 
de serviços comuns; Integração completa. 

Moon (2002) 5 Informação simples; Pedido e resposta (interação); Serviços e 
operações financeiras; Integração vertical e horizontal; Participação 
política. 

Chandler e Emanuel 
(2002)  

4 Informação; Interação; Transação; Integração. 

ONU/ASPA (2002, 
2003 e 2008)  

5 Emergente; Destacado; Interativo; Transacional; Integração em 
Rede. 

Siau e Long (2005)  5 Presença; Interação; Transação; Transformação; e-Democracia. 
Andersen e Henriksene 
(2006) 

4 Cultivação; Extensão; Maturidade; Revolução. 

Jayashree e 
Marthandan (2010)  

4 Presença na web; Interação; Transação; Integração interna e externa 

Accenture (2003)  5 Presença on-line; Capacidade básica; Disponibilidade de serviços; 
Maturidade na entrega; Transformação dos serviços. 

eEurope (2002) 5 Informação; Interação unidirecional; Interação bidirecional; 
Transação; Personalização. 

UMIC (2003) 4 Presença na Internet; Interação; Transação; Transformação. 
Fonte: Autoria da pesquisadora. 

 

Conforme quadro acima, observa-se que na literatura há uma variedade 

significante de modelos de maturidade de e-Gov. Nota-se, ainda, no referencial teórico, as 
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semelhanças existentes entre os modelos. Logo, neste estudo foram utilizados como objeto 

para pesquisa os modelos propostos por Hiller e Belanger (2001) e Layne e Lee (2001), bem 

como o modelo de Siau e Long (2005), que envolve em sua base os outros dois modelos 

anteriormente citados. 

Aborda-se na próxima seção a segunda temática desta pesquisa: a Governança da 

Tecnologia da Informação e Comunicação (GTI). São apresentados estudos a partir da 

perspectiva teórica conceitual de Governança de TI, o seu contexto histórico, bem como 

alguns modelos de Governança de TI e suas melhores práticas. 

 

2.2  Governança da Tecnologia da Informação e Comunicação 

 

Conforme os recursos tecnológicos são utilizados dentro de uma organização, 

surgem novos desafios relacionados à sua gestão. Tais artifícios são abordados não apenas 

pelo departamento de tecnologia da informação, mas também por toda a organização que deve 

além de considerar a tecnologia inerente ao negócio, deve também compreender que a 

separação dessas duas partes como algo complicado (WEILL; ROSS, 2004). 

Quando o assunto é gestão, bem como a tomada de decisão e alinhamento 

estratégico, observam-se na literatura muitos estudos direcionadas ao tema, os quais se 

destacam: Fernandes e Abreu (2012); Weill e Ross (2004); Liu e Ridley (2005); 

Sambamurthy e Zmud (1999); Weill e Woodham (2002); Van Grembergen (2000); Van 

Grembergen; De Haes; Guldentops (2004); Rossi (2004); Peterson (2004a, 2004b), entre 

diversos outros. 

Mesmo sendo um tema amplamente estudado, é válido analisar a sua origem até 

então amparada pelas necessidades demandadas da Governança Corporativa. Dessa forma, 

antes de explorar o contexto conceitual, o modelo de Governança de TI , bem como as 

ferramentas que embasam esta pesquisa, será abordada a perspectiva histórica, a origem e o 

porquê da GTI ter se tornado um tema tão importante na atualidade. 

 

2.2.1  Governança de TI - Histórico e Conceito 

 

Para melhor entender a origem da GTI, é necessária a compreensão do conceito de 

Governança Corporativa (de agora em diante GC) e as causas pelas quais esse tema tornou-se 

tão importante na boa gestão empresarial. A GC pode ser definida como um sistema que 

busca o equilíbrio entre os interesses da organização e do poder societário (SANTOS, 2003). 
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Conforme Manual das Boas Práticas de Governança Corporativa, 4ª edição, do Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), a Governança Corporativa é:  
O sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e 
incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre proprietários, Conselho 
de Administração, Diretoria e órgãos de controle. As boas práticas de 
Governança Corporativa convertem princípios em recomendações objetivas, 
alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor da 
organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para sua 
longevidade. 
 

Os quatro princípios básicos da Governança Corporativa encontram-se descritos 

no Manual das Boas Práticas, do IBGC, sendo: Transparência; Equidade; Prestação de Contas 

e; Responsabilidade.  

A transparência existe na obrigatoriedade de informar e disponibilizar para as 

partes interessadas as informações de seu interesse. A equidade é o tratamento justo dado a 

todos os sócios e demais partes interessadas. Na prestação de contas, os sócios, 

administradores, conselheiros fiscais e auditores devem prestar contas de sua atuação, 

assumindo integralmente as consequências de seus atos. E por fim, com a responsabilidade 

corporativa, os administradores, conselheiros fiscais e auditores devem zelar pela 

sustentabilidade da organização, objetivando garantir sua longevidade, incorporando 

considerações de ordem social e ambiental na definição dos negócios e operações (IBGC, 

2009).  

Entende-se que um sistema de Governança Corporativa define ferramentas, 

estruturas e incentivos, que em conjunto formam o sistema de controle de gestão de uma 

determinada empresa e norteia as ações dos administradores, com a finalidade de garantir o 

cumprimento dos objetivos estipulados pelos acionistas/proprietários (MARTIN et al., 2004). 

Para Nascimento e Reginato (2010), a GC pode ser entendida como controle 

administrativo. Dessa forma, toda e qualquer empresa, seja grande, média ou pequena tem 

uma estrutura que a caracteriza, variando somente as práticas que cada uma delas pode adotar. 

Considerando que as práticas de GC é objeto de estudo desde o final do Século 

XIX, este é um tema há muito tempo conhecido. Somente no início dos anos 2000, após 

escândalos financeiros que abalaram o mercado de capitais norte-americano que envolveu 

grandes corporações como a Enron, WorldCom, AOL e Merk, a GC ganhou sua visibilidade. 

Tal acontecimento também fez com que os investidores externos perdessem a confiança na 

Gestão Empresarial e nas informações disponibilizadas (WEILL, ROSS, 2006). 

Após os escândalos, foi necessária a intervenção do Congresso norte-americano, 

que promulgou em julho de 2002 o Ato Sarbanes-Oxley (SOX), com vistas à preservação dos 
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interesses dos investidores. O Ato elaborado pelos senadores americanos Michael Oxley e 

Paul Sarbanes contém 11 títulos, sendo seu principal foco a penalidade da alta administração 

da empresa, cujo reflexo deu-se na forma com que as empresas de capital aberto passassem a 

divulgar melhor suas informações financeiras.  

Conforme Fernandes e Abreu (2008), o SOX tem por objetivo proteger os 

investidores do mercado de capitais americano de fraudes contábeis e financeiras, instituindo 

penalidades contra crimes relacionados.  

Alguns requisitos de informação provenientes do SOX impactam diretamente as 

operações de TI em uma empresa. Tais requisitos estão associados à: apropriação do conteúdo 

da informação; disponibilidade da informação no momento em que for acessada pelas partes 

interessadas; atualização da informação disponível; corretude dos dados e das informações 

disponibilizadas; acessibilidade das informações; sistema de controle interno sobre os 

relatórios financeiros, dentre outros (FERNANDES; ABREU, 2008). 

Nesse momento, vistos os diversos requisitos no tocante tecnológico provenientes 

do SOX, a tecnologia passa a ser vista bem mais que uma ferramenta competitiva, ou 

diferencial nas empresas, portanto, a ser considerada como um item obrigatório no contexto 

empresarial, em especial para empresas de capital aberto (WEILL, ROSS, 2006).  

A relação existente entre as temáticas: Governança Corporativa e Governança de 

TI que, vai além de atender ao requisito de transparência e observância às exigências das 

legislações, pois trazem benefícios como eficiência operacional, alinhamento entre ações TI e 

objetivos de negócios e redução de custos (FERNANDES; ABREU, 2008). 

Nessa perspectiva, observa-se que somente no início do ano 2000 e impulsionado 

por escândalos do mercado de capitais norte americano, o termo Governança de TI (GTI) 

ganha abrangência e se torna tema de discussão entre empresas, governos e pesquisadores 

(WEILL, ROSS, 2006), entretanto estudos sobre gestão de tecnologia e até mesmo sobre o 

termo GTI já existiam. Em 1991, Venkatraman (1991) define GTI como meio em que a TI 

media governava os relacionamentos de negócio por meio de sistemas de TI.  

Vale ressaltar a diferença existente entre Gestão de TI e Governança de TI, a 

primeira tem seu foco voltado à automatização e eficiência das operações internas, na 

administração destas operações e nas decisões a serem tomadas acerca dos produtos e serviços 

de TI correspondentes e a segunda é mais ampla e foca a utilização da TI de maneira que 

possa atender às demandas e objetivos de negócio (CEPIK; CANABARRO, 2010). Na 

pretensão de compreender visualmente as diferenças entre os dois termos, o Quadro 4 
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apresenta os principais aspectos de Governança de TI e de Gestão de TI, conforme Liu e 

Ridley (2005). 

 
Quadro 4 - Aspectos de Gestão de TI e Governança de TI. 

Governança de TI Gestão de TI 
Foco interno e externo Foco interno 
Visão do conjunto da organização Visão departamental e individual 
Futuro Presente 
Estratégias Operações e projetos 
Geração de benefícios Custos e qualidade 
Investimento sábio Prestação de contas 
Delegação Controle 

Fonte: Liu e Ridley (2005). 

 

No que concerne o conceito de Governança de TI e visando o sucesso das 

respostas emitidas ao ambiente e as atividades organizacionais, Sambamurthy e Zmud (1999) 

inicialmente observaram que se trata de uma ação que abrange a implementação de estruturas 

e arquiteturas relacionadas às Tecnologias de Informação. Desde então, diversos outros 

conceitos surgiram.  

Van Gremberg (2004) define a Governança de TI como sendo a capacidade 

organizacional exercida pelo Conselho de Administração, pela alta administração e pela área 

de TI, que visa controlar as estratégias de TI e assegura sua fusão com o negócio. Anos depois 

o autor reformula o conceito e passa a entender que a GTI é a capacidade organizacional 

exercida pela alta administração, incluindo gerência de negócios e de TI para controlar o 

desenvolvimento e a implementação da estratégia de TI e, com isso, assegurar o alinhamento 

entre negócios e TI. 

Para Weill e Ross (2004) a GTI é entendida como um modelo que define direitos 

e responsabilidades pelas decisões, encorajando comportamento desejável no uso de TI. 

Conforme o IT Governance Institute (2004), a Governança de TI é de responsabilidade da alta 

administração de uma empresa, consistindo na liderança, estruturas organizacionais e 

processos que garantem que a TI Corporativa sustenta e estenda as estratégias e objetivos da 

organização.   

Já para Vanni (2005), a GTI aborda as estruturas de relacionamentos e processos 

para conduzir e controlar a organização na realização das suas finalidades. Trata-se, portanto, 

de agregar valor ao mesmo tempo em que controla os riscos. Dessa forma, a governança de TI 

abrange mecanismos e técnicas que visam assegurar que a TI suporte e elevar os objetivos e 

estratégias de negócio.  
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Conforme perspectiva do Guia Executivo de Governança de TI do ITGI - Board 

Briefing on IT Governance, a “Governança de TI é de responsabilidade do Corpo de Diretores 

e Gerencial”. GTI integra a Governança da Empresa e consiste em mecanismos de liderança, 

estrutura organizacional e processos que garantem que a TI da organização mantém e 

alcançam as estratégias e objetivos da organização. Isso a torna bem mais complexa no setor 

público do que em empresas privadas (HANSEN, 2002). 

Vale ressaltar que, considerando a conceituação do tema, a norma ISO/IEC 

38.500 (ABNT 2009) define a GTI como um sistema pelo qual o uso atual e futuro da TI são 

dirigidos e monitorados. Além disso, buscam fornecer suporte à organização no 

acompanhamento e monitoramento do uso da TI, das estratégias e das políticas. No Quadro 5, 

seguem, em ordem cronológica, as definições do termo Governança de TI: 

 
Quadro 5 - Síntese de definições de Governança de TI. 

Autor Definição 
Venkatraman, apud 
Loh, 1993. 

Governança de TI é utilizada para descrever como a TI média ou governa os 
relacionamentos de negócios através de um sistema baseado em TI. 

Sambamurthy; Zmud 
(1999) 

Governança de TI aborda a implementação de estruturas e arquiteturas (e padrões 
de autoridade associadas) relacionadas à TI para atingir com sucesso atividades em 
resposta ao ambiente e à estratégia organizacional. 

Korac-Kakabadse 
Kakabadse (2001) 
 

Governança de TI se concentra na estrutura de relacionamentos e processos para 
desenvolver, dirigir e controlar os recursos de TI, de modo a atingir os objetivos da 
organização, através de contribuições que agreguem valor, balanceando risco 
versus retorno sobre os recursos e processos de TI. 

Van Grembergen, 2000 Governança de TI é a capacidade organizacional exercida pelo Conselho de 
Administração, pela alta administração e pela área de TI para controlar a 
formulação e a implementação da estratégia de TI e, dessa forma, assegurar a 
fusão entre a TI e os negócios. 

Isaca (2002) Governança de TI é a estrutura de relacionamentos e processos para dirigir e 
controlar a empresa de modo a atingir os objetivos corporativos, adicionando valor 
através do balanceamento do risco versus retorno obtido pela TI e seus processos. 

ITGI (2003) Governança de TI é de responsabilidade do Conselho de Administração e da alta 
administração. É uma parte integral da governança corporativa e consiste de 
estruturas e processos organizacionais e de liderança que assegurem que a TI 
sustente e expanda os objetivos e as estratégias da organização. 

Schwarz e Hirschheim 
(2003) 

Governança de TI são as estruturas ou arquiteturas de TI implementadas para 
realizar, com êxito, atividades em resposta aos imperativos ambientais e 
estratégicos da empresa. 

Turban, Mclean e 
Wetherbe, 2004; 

Governança de TI é a capacidade organizacional de controlar a formulação e a 
implementação da estratégia de TI, além de guiar a direção adequada de modo a 
obter vantagem competitiva para a organização. 

Weill e Ross (2004) Governança de TI especifica a estrutura de responsabilidades e direitos de decisão 
para encorajar comportamentos desejáveis no uso da TI. 

Peterson (2004a) Governança de TI é definida como a distribuição das responsabilidades e direitos 
entre as pessoas da organização quanto às decisões de TI, e os mecanismos e 
procedimentos para monitorar e tomar decisões estratégicas relacionadas à TI. 

Mcginnis et al., 2004 Governança de TI se refere a como a organização assegura que a sua estratégia e 
as suas práticas de TI têm sido utilizadas para auxiliar a estratégia da organização 
e implementar as práticas de informação. 
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Weill e Ross (2006) A governança de TI é a especificação dos direitos decisórios e do framework de 
responsabilidades para estimular comportamentos desejáveis na utilização da TI. 

Lee e Lee (2009) A governança de TI é definida como sendo a especificação e execução de direitos 
e responsabilidades sobre decisões de modo que as organizações possam alinhar a 
Tecnologia da Informação aos objetivos de negócio. 

Fonte: Adaptado de Lunardi (2008). 

 

Embora as definições sejam diferentes, em seus termos, elas têm como foco 

principal o mesmo argumento: o alinhamento entre Negócio e TI. Para Van Grembergen, De 

Haes e Guldentops (2004), a governança de TI combina diferentes mecanismos associados à 

estrutura, processos e relacionamento. Para os autores, as estruturas estão relacionadas às 

funções e seus responsáveis, os processos referem-se à tomada de decisões estratégicas e 

monitoramento e os mecanismos incluem a participação da TI no negócio, o diálogo 

estratégico, aprendizagem compartilhada e comunicação adequada (VAN GREMBERGEN; 

DE HAES, 2004). 

E é nesse sentido que Luftman (2000), Luftman e Brier (1999) entendem que para 

chegar a uma efetiva governança de TI, é mais que necessária uma comunicação de duas vias 

e uma boa participação/colaboração da TI e do negócio, ou seja, é necessário o 

relacionamento das pessoas de negócios e dos responsáveis de TI.  

Visando o apoio e suporte à essa comunicação, surge na literatura os Modelos de 

Alinhamento Estratégicos, que deram subsídios ao modelo genérico de Governança de TI de 

Fernandes e Abreu (2012). Os modelos de alinhamento estratégico são abordados na próxima 

seção, seguido das ferramentas de melhores práticas de TI, que são abordadas logo após a 

exploração dos modelos de Governança de TI.  

 

2.2.2  Modelo de Governança de TI 

 

A GTI desempenha funções relevantes nas organizações, em especial no que 

concerne ao processo de tomada de decisão. Para Weill e Ross (2006) as empresas 

que possuem bons modelos de GTI apresentam resultados superiores aos de seus 

concorrentes, pois executam, de forma consistente, as melhores decisões sobre a TI. 

Logo, considerando o principal objetivo da GTI o alinhamento estratégico da TI 

com os objetivos de negócio, surgem estudos no âmbito nacional e internacional com vistas à 

compreensão profunda dos relacionamentos entre as ações de TI e os objetivos de negócio de 

uma organização. 
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Dentre as pesquisas que contribuem para essa temática, destacam-se os estudos 

iniciais voltados para alinhamento estratégicos dos autores como King (1978), Rockart e 

Morton (1984), Chan (1997), Henderson e Venktraman (1990), Brodbeck (2001) e Kaplan e 

Norton (1997); Tomada de decisão, Weill e Ross (2004); e modelos de GTI completos, tais 

como, Van Grenberg e De Haes (2004) e Fernandes e Abreu (2012). 

Nas próximas subseções foram apresentados alguns modelos de Alinhamento 

estratégico, seguido de dois modelos Governança de TI observados na literatura. Sabe-se que 

diversos são os modelos que tem o objetivo de alinhar as ações de TI às estratégias de negócio 

e para seleção do modelo que subsidiou esta pesquisa, foi necessário conhecer os modelos 

disponíveis na literatura.  

 

2.2.2.1  Modelos de Alinhamento estratégico 

 

King (1978) foi um dos primeiros pesquisadores a entender a importância do 

alinhamento entre as ações de TI e os objetivos de Negócio. O autor propõe um modelo com o 

conceito de ligação entre o conjunto das estratégias de TI e o conjunto das estratégias da 

organização. 

No modelo proposto por King (1978) há uma ligação intrínseca entre as decisões 

de Sistemas de Informações (SI) e as Estratégias, com os objetivos e com os propósitos 

delineados para a organização. Trata-se do conjunto estratégico da organização, como: as 

estratégias, a missão, os objetivos e demais atributos que determinam a estratégia do SI para a 

organização.  

Um outro modelo foi proposto por Rockart e Morton (1984). Trata-se de um 

modelo amplo e sugere que o alinhamento estratégico possa ser alcançado através de 

interações entre os seguintes cinco elementos: (1) processos de gestão, (2) tecnologia, (3) 

estrutura/cultura organizacional, (4) estratégias da organização e (5) indivíduos/papéis. Esses 

elementos são delineados por uma fronteira organizacional que os separam do ambiente 

externo, com as influências sociais, econômicas, políticas e tecnológicas.  

O modelo de Rockart e Morton (1984) apresenta, implicitamente, a noção de 

adequação estratégica da tecnologia, objetiva o alinhamento da estratégia do negócio por meio 

da TI, direcionado pela transformação organizacional. A transformação da organização é 

possível por causa das mudanças ocasionadas pelas forças tecnológicas, que podem propiciar 

ferramentas inovadoras e mudar a forma de operação.  
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Há ainda, as forças estruturais e comportamentais que influenciam na 

transformação da organização e envolvem a alteração do projeto da empresa, suas atividades 

organizacionais ou estruturais que influenciam diretamente os indivíduos. Já as forças 

comportamentais envolvem as interações entre os sistemas social e técnico. 

Henderson e Vekatraman (1990) propõe um modelo de alinhamento estratégico 

para a transformação organizacional, via tecnologia da informação, intitulado de Modelo de 

Alinhamento Estratégico é definido em quatro domínios com suas dimensões constitutivas: 

(1) estratégia de negócios; (2) estratégia de tecnologia da informação; (3) infraestrutura e 

processos de organização; e (4) infraestrutura de tecnologia da informação e processos.  

O modelo é estruturado em termos de duas características fundamentais da gestão 

estratégica: (1) a adequação estratégica, isto é, as inter-relações entre os domínios internos e 

externos e; (2) a  integração funcional, isto é, a integração entre negócios e (3) os domínios 

funcionais (HENDERSON, VEKATRAMAN, 2002).  

No modelo proposto por Henderson e Vekatraman (2002), a estratégia de negócio 

é um conceito central que aborda o escopo do negócio, as competências, e a governança 

empresarial; já a estrutura organizacional e processos, abrangem a infraestrutura 

administrativa, processos e a capacidade de organização dos indivíduos; a estratégia de 

tecnologia da informação envolve o âmbito da tecnologia da informação, as competências 

sistêmicas e a governança de TI; por fim, a infraestrutura da tecnologia da informação e 

processos envolve a arquitetura nos processos e nas escolhas relativas ao conhecimento e às 

capacidades necessárias para gerir a infraestrutura de TI. 

Para Chan et al. (1997), o alinhamento estratégico é o equilíbrio entre a orientação 

estratégica do negócio e a orientação estratégica da TI relacionados à efetividade da TI. O 

modelo mostra que o alinhamento estratégico da TI é o melhor indicador de desempenho do 

negócio e da efetividade da TI do que a orientação estratégica de negócios e a orientação 

estratégica de TI.  

 O exemplar fornece ainda um destaque maior no papel da TI, pois sua efetividade 

contribui para o desempenho do negócio principalmente através da influência em potencial do 

SI. Quanto à efetividade da TI e do desempenho do Negócio, é clara a dependência do 

envolvimento da alta gerência com a estratégia do negócio, a qual deve participar das decisões 

relacionadas à direção, alocação de recursos e uso da TI (CHAN et al., 1997). 

 

2.2.2.2  O modelo decisório de Weill e Ross 
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Conforme Weill e Ross (2006), uma governança de TI eficaz deve tratar de três 

questões: (1) Quais decisões devem ser tomadas para garantir a gestão e o uso eficazes de TI?, 

(2) Quem deve tomar essas decisões? e (3) Como essas decisões serão tomadas e 

monitoradas?.  

Nessa perspectiva, Weill e Ross (2006) propõem um modelo com base em 

padrões de autoridade, isto é, para os autores a Governança de TI efetiva requer cuidadosa 

escolha sobre quem realiza as decisões e como elas são feitas em cinco domínios críticos de 

TI: (1) os princípios da organização e como a TI será usada; (2) a arquitetura da TI, ou seja, 

suas regras e políticas; (3) a estratégia de infraestrutura, formada pelos serviços de TI; (4) a 

necessidade de investimento do negócio, e; (5) a priorização, que determina onde os 

investimentos de TI serão focados.  

Nesse âmbito, são identificados seis padrões de mecanismos de decisão da 

organização, sumarizados no Quadro 6. 

 
Quadro 6 - Mecanismos de decisão de TI. 
Padrão de decisão Característica Principal 
Monarquia do negócio Os executivos de maior poder tomam as decisões relativas à TI. 
Monarquia da TI Profissionais de TI toma as decisões relativas à TI. 
Feudal Cada área da organização ou unidade de negócio toma as decisões relativas à 

TI. 
Federal A Diretoria, os órgãos centrais e as unidades de negócio tomam as decisões 

relativas à TI, num processo coordenado de decisão. 
Duopólio de TI Executivos de TI e outros grupos da área de negócio tomam as decisões 

relativas à TI. 
Anarquia Indivíduos de pequenos grupos tomam as decisões relativas à TI, baseados em 

suas necessidades locais. 
Fonte: Adaptado de Weill e Ross (2004). 

 

Com base no modelo, Weill e Ross (2004) realizaram uma pesquisa em 

aproximadamente 256 organizações localizadas na América, Europa e Ásia e a partir dos 

cinco princípios e seis mecanismos anteriormente relacionados, foi  traçado o perfil das 

empresas quanto à governança de TI, resultando numa matriz de Governança de TI que 

permite analisar onde as decisões de TI são realizadas. 

 

2.2.2.3  O modelo de Governança de Van Gremberg e De Haes 

 

Para Van Gremberg (2000), a Governança de TI é a capacidade organizacional 

exercida pelo Conselho de Administração, pela alta administração e pela área de TI para 

controlar a formulação a implementação da estratégia de TI e, dessa forma, assegurar a fusão 
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entre a TI e os Negócios. Nessa perspectiva, os autores identificam os elementos base para a 

Governança de TI, tais são: Estruturas, Processos e Mecanismos de Relacionamentos. 

Conforme demonstra a Figura 1 

 
Figura 1 - Elementos do Modelo de Van Gremberg e De Haes. 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Van Gremberg e De Haes (2004). 

 

Nesse modelo, as estruturas envolvem a existência de funções responsáveis, como 

os executivos de TI e uma diversidade de comitês de TI. Os processos referem-se à tomada de 

decisões estratégicas e monitoramento de TI, já os mecanismos relacionais incluem Negócio/ 

TI participação, o diálogo estratégico, a aprendizagem compartilhada e a comunicação 

adequada. No Quadro 7, observam-se exemplos de estruturas, processos e mecanismos. 

 
Quadro 7 - Estruturas, Processos e Mecanismos de GTI. 
Estruturas: Regras e responsabilidades; Estrutura organizacional da TI; CIO no conselho de 
administração; Comitê de estratégia de TI;  
Processos: Planejamento estratégico de sistema de informação; Indicadores de desempenho de 
TI (BSC); Acordos de níveis de serviço; COBIT e ITIL; Alinhamento de TI; Modelos de 
Maturidade de Governança; Método de avaliação de retorno de investimento. 
Mecanismos: Participação e colaboração ativa dos principais interessados; Práticas formais de 
comunicação; Compreensão compartilhada dos objetivos da TI com o negócio; Treinamento 
interfuncional entre TI e negócio; Resolução de conflitos; Rotação de tarefas de TI e negócio. 

Fonte: Adaptado de Peterson (2004b). 
 

No que concerne às estruturas, para Van Gremberg e De Haes (2004) a 

Governança de TI eficaz é naturalmente determinada pela maneira como a função da TI e está 

organizada e onde o poder de decisão de TI está localizado dentro da organização, portanto, 

envolve toda a questão estrutural da empresa.  

Outro ponto importante a ser mencionado são os processos. Os autores entendem 

que a tomada de decisão deve ser apoiada por processos, indicadores e acordos bem definidos, 

para tanto as estruturas adequadas devem ser identificadas e envolvidas no processo de 
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Governança de Ti 
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iniciação, desenvolvimento e manutenção das ações de TI (VAN GREMBERG; DE HAES, 

2004).  

Por fim, Van Gremberg e De Haes (2004) ressaltam a importância dos 

mecanismos de relacionamento para uma boa governança de TI. Na perspectiva dos autores, é 

possível que uma organização tenha todas as estruturas de governança de TI e processos em 

andamento, mas que não funciona porque o negócio e a TI não se comunica ou não estão 

trabalhando juntos. Pode ser ainda, que exista pouca consciência da importância da TI para o 

negócio ou pouco apreço de TI com o negócio.  

 

2.2.2.4  O modelo Genérico de Fernandes e Abreu 

 

Inicialmente, Fernandes e Abreu (2012) propõe um Ciclo de Governança de TI, 

cujas etapas fundamentam o Modelo de Governança. O ciclo é composto por quatro etapas: 

(1) Alinhamento estratégico e compliance; (2) Decisão; (3) Estruturas e processos, e; (4) 

Gestão de valor e do desempenho. A Figura 2 representa o ciclo proposto por Fernandes e 

Abreu (2012). 

 
Figura 2 - Ciclo de Governança de TI. 

 

 

 

Fonte: Fernandes e Abreu (2012). 

 

Com base nos ciclo de Governança de TI, Fernandes e Abreu (2012) apresentam 

um modelo genérico que aborda em sua estrutura diversas “melhores práticas” direcionadas à 

Governança de TI. É válido ressaltar que o termo “melhores práticas” é uma forma de se 

referir a procedimentos padronizados incorporados em sistemas organizacionais, que possuem 

êxito em sua execução (TAROUCO, GRAEML. 2009). 

O modelo genérico de Governança de TI proposto por Fernandes e Abreu (2008 e 

2012) tem como base o Ciclo de Governança de TI composto por quatro etapas, conforme 

Figura 2. O modelo visa dentre outros objetivos: (1) garantir o alinhamento da TI ao negócio; 
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(2) a continuidade do negócio contra interrupções e falhas, e; (3) garantir o alinhamento da TI 

de uma organização à marcos de regulação externos, aos quais está submetida. 

Além disso, o modelo considera diversas boas práticas em sua composição, tais 

como:  ITIL, COBIT, ValIT, BSC e está alinhado aos modelos propostos por Weill e Ross 

(2004) relacionado à decisão de TI; Van Gremberg e De Haes (2004), em relação às 

estruturas, processos e mecanismos de Governança; além dos modelos de King (1978), 

Rockart e Morton (1984), Chan et al. (1997) e Henderson e Venktraman (1999), em relação 

ao alinhamento estratégico.  

No que concerne a primeira fase do modelo, observa-se que o alinhamento 

estratégico entre os objetivos de TI e os objetivos da organização é de total importância. Logo 

que a TI passa a sustentar as operações de negócios, deixa de ser uma área de automação e 

transação e transforma-se em uma área cujos investimentos são estratégicos para a 

organização (LAURINDO, 2008). Fernandes e Abreu (2008) afirmam que quanto mais as 

operações e estratégias da organização dependem da TI, mais estratégica é a área de TI. 

O alinhamento estratégico da TI com a área de negócio devem ser tratados como 

uma ferramenta de gestão, cujo resultado deve agregar valores aos objetivos do negócio. O 

alinhamento ocorre quando há integração entre o planejamento estratégico da empresa e o 

planejamento de TI. Dessa forma “a missão, objetivos e planos de tecnologia da informação 

suportam e são suportados pela missão, objetivos e planos de negócios” (REICH e 

BENBASAT, 1996).  

No modelo proposto por Fernandes e Abreu (2012), o alinhamento estratégico 

relaciona a TI em termos de arquitetura, infraestrutura, aplicações, processos e organizações 

com as necessidades do negócio. Para isso, os autores referenciam o Plano de Tecnologia da 

informação, o qual incorpora elementos que, segundo os autores, permitem uma comunicação 

clara dos objetivos, dos produtos e dos serviços da TI. A Figura 3 representa o plano de TI e 

os elementos propostos por Fernandes e Abreu (2012). 

 
Figura 3 - Componentes do Plano de Tecnologia da Informação. 
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Fonte: Fernandes e Abreu (2012). 
 

A segunda etapa do ciclo de vida que norteia o modelo de Fernandes e Abreu 

(2012), definida como decisão, compromisso, priorização e alocação de recursos refere-se às 

responsabilidades das decisões relativas à TI, bem como à definição dos mecanismos de 

decisão (FERNANDES; ABREU, 2008). Ainda nessa etapa, são abordadas as prioridades dos 

projetos, a alocação dos recursos e o portfólio de serviço da TI.  

Para Weill e Ross (2004), a Governança de TI é a chave para a tomada de decisão 

na maioria das empresas e deve envolver a alta gestão. Os autores desenvolveram uma 

pesquisa em 256 empresas, demonstrando que os melhores resultados são apresentados por 

empresas que apresentam mecanismos de decisão, tal como Comitê Executivo de TI. 

 Corroborando com a pesquisa de Weill e Ross (2004), Castro e Carvalho (2010) 

identificam necessidade de mecanismos de decisão que envolvam representantes de diversas 

áreas na tomada de decisão e priorização dos projetos. Resultados positivos foram 

apresentados por Moraes e Laurindo (2003) ao analisar a integração da TI com representantes 

do negócio na tomada de decisão e priorização das atividades da TI. 

Fernandes e Abreu (2012) entendem que os mecanismos de decisão, tais como os 

comitês que envolvem a área de negócio e TI, são críticos. Sem esses mecanismos a gestão de 

TI fica complexa. 

A terceira etapa do clico de vida está relacionada à estrutura, processo, operação e 

gestão, que se refere à estrutura organizacional e funcional da TI, bem como os processos de 
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gestão e operação de TI para a empresa. Na definição de Governança de TI proposta por Weill 

e Ross (2004), observa-se que a GTI é um processo pelo qual as empresas alinham o setor de 

TI aos seus objetivos de negócio. 

O framewo rk4 de Governança de TI proposto por Van Grembergen e De Haes 

(2004) também contempla estruturas e processos. Para os autores, a implementação de uma 

Governança de TI bem sucedida depende de estrutura, processos e mecanismos relacionais. 

Processos são atividades realizadas numa sequência coerente com o objetivo de produzir um 

bem ou um serviço que agregue valor para um grupo específico de pessoas ou instituições. 

(HAMMER, CHAMPY, 1994).  

No modelo proposto por Fernandes e Abreu (2012) os processos e mecanismos 

relacionais estão distribuídos em todas as etapas do ciclo de vida, abrangendo ferramentas que 

apoiam na implantação e o controle da Governança de TI.  

Por fim, a quarta etapa do ciclo de vida é intitulada Gestão do Valor e do 

Desempenho e diz respeito à definição, coleta e geração de indicadores dos processos, 

produtos e serviços de TI, contribuindo assim para o alcance das estratégias, para os objetivos 

e para o valor da TI para o negócio (FERNANDES; ABREU, 2012). A literatura não somente 

sugere a presença de mecanismos decisórios, processos de execução e controle, mas também 

o uso de indicadores como instrumentos de governança de TI, objetivando aumentar a 

visibilidade dos executivos sobre o retorno de investimentos em TI (TAROUCO e GRAEML, 

2011).  

De forma resumida, no modelo proposto por Fernandes, Abreu (2012), a 

Governança de TI compreende vários mecanismos e componentes, que subsidiam desde a 

definição da estratégia de TI até o desenrolar da entrega dos produtos e serviços correlatos, 

incluindo sua revisão e melhoria. Verifica-se na Figura 4 o formato gráfico dos componentes 

organizados, propostos pelos autores. 

Os componentes que envolvem o domínio do alinhamento estratégico e 

compliance buscam determinar o alinhamento de TI em termos da arquitetura, infraestrutura, 

aplicações, processos e organização com as necessidades organizacionais presentes e futuras 

(FERNANDES; ABREU, 2012). 

Os componentes desse domínio visam, dentre outras coisas, subsidiar tomadas de 

decisões; indicar necessidades de novos serviços ou melhoria dos existentes; atender à 

continuidade e às estratégias do negócio; buscar a integração desejada pelo negócio à 

                                                
4 Arcabouço conceitual. 
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integração e padronização técnica; padronizar os processos; compartilhar serviços; 

compreender as metas de desempenho para a prestação de serviços; definir os recursos 

humanos necessários para atender à demanda; deliberar sobre serviços prestados por 

fornecedores; determinar ações referentes à segurança de aplicativos e infraestrutura e 

entregar o Plano de Tecnologia da Informação, principal produto do domínio do alinhamento 

estratégico e compliance que incorpora todos os seus componentes (FERNANDES; ABREU, 

2012). 
Figura 4 - Componentes da Governança de TI por domínio 

Fonte: Fernandes e Abreu (2012). 

 

Os componentes relacionados ao domínio de decisão, compromisso, priorização e 

alocação de recurso, visam definir “quem decide o que” em relação à TI dentro da 
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organização e são fundamentais para a priorização dos investimentos com base no retorno dos 

projetos e no alinhamento estratégico e com os objetivos da organização. Entre as ferramentas 

utilizadas neste componente, Fernandes e Abreu (2012) citam o framework proposto por 

Weill e Ross (2004). 

Os componentes da etapa de estrutura, processos, organização e gestão estão 

relacionados com a gestão e implantação de sistemas integrados, bem como sua manutenção, 

e o fornecimento de serviços aos usuários, gestores, fornecedores. Nesta etapa, as atividades 

são primariamente geridas por processos de TI (FERNANDES; ABREU, 2012).  

O último componente do ciclo de governança de TI proposto por Fernandes e 

Abreu (2012) está relacionado à etapa de gestão do valor e desempenho da TI. Nele, as 

atividades são conduzidas para que a TI demonstre seu valor para o negócio em termos de 

custos, transformação do negócio e apoio às estratégias. Em relação à gestão do desempenho, 

suas atividades visam monitorar os objetivos de desempenho das operações de serviços, 

buscando dentre outros, garantir os níveis de serviços operacionais acordados. 

O modelo proposto por Fernandes e Abreu (2012) é genérico e adaptável. Nesse 

intuito, os autores citam uma diversidade de ferramentas de TI que fornecem suporte desde a 

implantação até o monitoramento da Governança de TI e são, entre outras coisas, melhores 

práticas já aplicadas em empresas tais como: organizações, universidades, comunidades, entre 

outros.  

 

2.2.3  Melhores práticas 

 

Levando em consideração a característica flexível do Modelo Genérico de 

Governança de TI proposto por Fernandes e Abreu (2012), verifica-se que é possível a sua 

adequação a qualquer organização, pois não existe a necessidade de ser implantado de forma 

integral, podendo ser parcialmente customizado para atender à complexidade da organização.  

Nesse sentido, logo que uma empresa define quais processos serão implantados, 

pode-se empregar várias diretrizes e práticas de vários modelos ao mesmo tempo, que são 

também conhecidos como os Modelos de Melhores Práticas. 

Os Modelos de Melhores Práticas surgem com a necessidade em uniformizar, ou 

até mesmo facilitar a implantação e o entendimento do termo Governança de TI em uma 

organização. Nas últimas décadas, surgiram algumas melhores práticas de TI que vêm sendo 

discutidas por pesquisadores, empresários e governos (WEILL; ROSS, 2004). A Figura 5 
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apresenta como alguns dos principais modelos do mercado se posicionam dentro do ciclo de 

vida de governança de TI proposto por Fernandes e Abreu (2012). 

 
Figura 5 - Melhores Práticas e Modelo Genérico de GTI. 

Fonte: Fernandes e Abreu (2012). 

 

Existe uma infinidade de Melhores Práticas disponíveis que apoiam e facilitam o 

processo de implantação, acompanhamento e avaliação da GTI. Fernandes e Abreu (2012) 

ressaltam que a Governança de TI não se restringe somente a implantação dessas práticas, 

mas é de total importância conhecê-las, em termos de objetivos, estruturas e aplicabilidades, 

visto que são consideradas partes do objeto desta pesquisa 
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Nas próximas subseções foram abordadas as melhores práticas de TI, de forma a 

explorar os objetivos, as estruturas e suas aplicações no apoio ou na utilização no Modelo de 

Governança de TI proposto por Fernandes e Abreu (2012).  

Considerando a diversidade de melhores práticas existentes e entendendo os 

limites da pesquisa, foram detalhadas somente algumas das melhores práticas de mercado. Em 

especial, as mais utilizadas conforme Lunardi et al. (2007) que aponta as práticas e 

mecanismos de Governança de TI mais utilizadas por empresas brasileiras.  

 

2.2.3.1 ISO/IEC 38.5000 

 

Trata-se de uma norma com objetivo de propor uma estrutura de princípios para 

que os gestores das empresas a utilizem no efetivo, eficiente e aceitável uso da Tecnologia da 

Informação (NBR ISO/IEC 38500, 2009). Como base para os estudos desta seção, foi 

utilizada a Norma Brasileira NBR ISO/IEC 38.500:2009, da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). 

A norma é aplicada a qualquer organização pública ou privada, grande ou pequena 

e visa dentre outras coisas, propor um padrão que promova o uso eficiente e efetivo da TI: 

Segurança das partes interessadas; Informações e Orientações para alta gestão e Avaliação 

objetiva da GTI. 

A norma tem em sua estrutura seis princípios, que entre outras coisas orientam à 

tomada de decisão, sendo: 

a) Responsabilidade: cada membro da organização compreende e aceita o sua 

responsabilidade no que concerne o fornecimento e a demanda de TI. 

b) Estratégia: As estratégias de negócio da organização devem levar em conta as 

capacidades atuais e futuras de TI. 

c) Aquisição: As aquisições de TI são realizadas com base em análise apropriada e 

contínua. A tomada de decisão é clara e transparente. 

d) Desempenho: A TI visa apoiar a organização, fornecendo serviços, níveis de serviços 

e qualidade de serviços que atendam aos seus requisitos atuais e futuros. 

e) Conformidade: A TI cumpre com toda a legislação e regulamentos obrigatórios. 

f) Comportamento humano: As políticas e decisões de TI são embasadas no respeito 

ao comportamento humano. Isso inclui as necessidades atuais e futuras de todas as 

pessoas do processo. 

O modelo define um ciclo de avaliação, direção e monitoramento para cada 

princípio de TI. Dessa forma os dirigentes governam a TI por meio de três tarefas básicas: 
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Avaliar, Orientar e Monitorar.  Para cada princípio do modelo ocorre um ciclo de avaliação, 

direção e monitoramento.  

Se usada de forma correta, essa norma assegura a efetividade das obrigações 

relativas ao uso aceitável de TI e o bom desempenho da organização. Valendo ressaltar que a 

norma ISO/IEC 38.500 não é objeto de certificação, mas traz conceitos importantes sobre 

Governança de TI e pode ser útil no entendimento pela alta direção de suas responsabilidades 

em relação à própria TI. 

 

2.2.3.2  COBIT – Control Objectives for Information and Related Technology. 

 

O COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) foi criado 

em 1994 pela ISACF (Information System Audit and Control Foundation) a partir de um 

conjunto inicial de objetivos de controle. Lançada em 2012, atualmente encontra-se em sua 

quinta versão e é mantida pelo ISACA (Information Systems Audit and Control Association). 

Esta seção teve como base o documento do Cobit 055. 

O COBIT é um framework que visa auxiliar as corporações que tem por objetivo 

atingir metas e perceber seu valor por meio de uma efetiva governança e gestão da TI 

corporativa.  Em sua definição, o COBIT é genérico e holístico e provém um sistema de 

Governança de TI que envolve toda a organização (ISACA, 2012). 

Em sua mais recente versão, o COBIY está fundamentado por cinco princípios 

chave  e sete viabilizadores com os princípios que visam: (1) Atender a necessidade das partes 

interessadas; (2) Envolver toda a organização (Negócio + TI); (3) Aplicar um framework 

único e integrado; (4) Possibilitar uma abordagem holística; (5) Separar governança de 

gerenciamento. 

O COBIT possui 7 viabilizadores, cujos fatores influenciam no funcionamento da 

Governança e na Gestão Corporativa de TI, sendo (ISACA, 2012): 

a) Princípios, políticas e frameworks: Traduzem o comportamento da TI em um guia 

prático; 

b) Processos: Descreve práticas e atividades para atingir objetivos e produzir umas 

saídas que auxiliem no cumprimento das metas relacionadas a TI; 

c) Estruturas organizacionais: São as entidades-chave, responsáveis pela tomada de 

decisão em uma organização; 

                                                
5 Disponível para download por meio de cadastro no sítio eletrônico da ISACA 

(https://www.isaca.org). 
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d) Cultura, ética e comportamento: Fator de sucesso nas atividades de governança e 

gestão;  

e) Informação: São informações produzidas e utilizadas pela organização, requeridas 

para manter a organização em funcionamento e bem governada;  

f) Serviços, infraestrutura e aplicações: Infraestrutura, tecnologia e aplicações que 

fornecem à organização os serviços e processamento de TI;  

g) Pessoas, habilidades e competências: está relacionado com as pessoas e são 

requeridas para que as atividades sejam executadas com sucesso e para que decisões e 

ações corretivas sejam realizadas de forma correta.  

Os processos e TI são subdivididos em duas principais áreas de atividade: 

Governança e Gerenciamento. Para a governança, o COBIT propõe um domínio: avaliar, 

dirigir e monitorar com cinco processos. Para cada processo são definidas práticas de 

avaliação, direção e monitoramento.  

Já para a gerência, o COBIT propõe quatro domínios, com áreas de 

responsabilidade de planejar, criar, executar e monitorar, sendo: Alinhar, Planejar e Organizar 

(APO), constituído de 13 processos; Construir, Adquirir e Implementar (BAI), com 10 

processos; Entregar suporte e serviço (DSS), com 06 processos; Monitorar, Verificar e 

Avaliar (MEA), com 03 processos.  

Além do COBIT Framework, outros documentos disponibilizados pela ISACA 

compõem a publicação, tais como: COBIT 5 enabler guides, no qual os facilitadores de 

governança e gestão são discutidos em detalhe; COBIT 5 professional guides, que incluem 

guias profissionais para a implementação da Governança, Segurança da Informação, Riscos, 

dentre outros. 

 

2.2.3.3  O Framework ValIT 

 

Este modelo visa demonstrar o retorno que a TI fornece para o negócio, 

considerando que parte dos investidores e executivos não conseguem visualizar o retorno dos 

investimentos em TI. O Framework ValIT 2.0 do ITGI (Information Technology Governance 

Institute) fornece um conjunto de orientações com processos e práticas de gestão que visam 

apoiar a administração e os gestores executivos na compreensão da função e execução dos 

investimentos em TI, publicado inicialmente em 2006 e em 2008 publicada a versão 2.0 

(ISACA, 2008). 
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Trata-se de um modelo que estende e complementa o COBIT e apresenta sete 

princípios norteadores. Entre os seus principais objetivos destacam-se: Assegurar que as 

organizações obtenham o máximo de retorno dos investimentos em TI e Prover diretrizes, 

processos e práticas de apoio para subsidiar a diretoria e à gestão executiva no entendimento e 

no desempenho dos seus papeis em relação aos investimentos em TI.  

O Quadro 8 representa os sete princípios norteadores do Information Technology 

Valuation Methodology (ValIT). 

 
Quadro 8 - Os sete princípios norteadores do ValIT. 
Tipo Princípio 
 
Investimentos de TI 

São gerenciados como um portfólio de investimento. 
Incluirão o conjunto completo de atividades que são requeridas para atingir 
o valor para o negócio. 
São gerenciados por meio do seu ciclo de vida econômico. 

 
Práticas de entrega de valor 

Reconhecem que há diferentes tipos de investimentos, que devem ser 
avaliados e gerenciados diferentemente. 
Definirão e monitorarão métricas chaves e responderão rapidamente a 
qualquer mudança de desvio. 
Envolverão todos os interessados relevantes e atribuirão responsabilidades 
pelos resultados de forma apropriada para a entrega das capacitações e a 
realização dos benefícios dos negócios. 
Serão continuamente melhoradas, avaliadas e melhoradas. 

Fonte: Adaptada de ITGI (2008). 
 

O uso do ValIT pode gerar diversos benefícios para uma organização, tais como 

entendimento e transparência dos custos, riscos e benefícios da TI; aumenta a probabilidade 

de selecionar os melhores investimentos; aumenta a possibilidade de sucesso; investimentos 

são alinhados com as estratégias da empresa, entre outros (ITGI, 2008). 

 

2.2.3.4  O Framework Risk IT 

 

Trata-se de uma iniciativa de gestão de riscos desenvolvida pelo ISACA. O 

modelo objetiva auxiliar na gestão de riscos relacionados a TI e, assim como o ValIT, pode 

ser um complemento do COBIT. 

Os objetivos do Risk IT é integrar o gerenciamento de risco de TI com o sistema 

de gerenciamento de riscos organizacional; tomar decisões bem informadas sobre a extensão 

dos riscos bem como sobre a tolerância e apetite por riscos da organização, além de entender 

como responder aos riscos (ISACA, 2009).  

O modelo é fundamentado por seis princípios, onde três deles estão relacionados 

com a efetiva governança dos riscos de TI, que (1) está sempre conectada aos objetivos de 

negócio; (2) alinha o gerenciamento dos riscos relacionados a TI com o sistema de 
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gerenciamento de riscos da organização; (3) faz o balanceamento dos custos e benefícios para 

gerenciar os riscos de TI (ISACA, 2009). 

Os três últimos princípios do modelo estão relacionados com a gestão efetiva dos 

riscos de TI, que: (1) promove uma comunicação aberta e honesta sobre os riscos de TI; (2) 

estabelece o tom correto da alta administração, enquanto define e reforça a responsabilidade 

por operar as atividades da organização dentro de limites conhecidos de tolerância, e; (3) 

promove a melhoria contínua e é parte das atividades diárias (ISACA, 2009). 

O uso do modelo gera diversos benefícios, tais como a redução de perdas para a 

organização em função de um evento de risco que tenha impacto na sua operação de geração 

de produtos e serviços, bem como redução de perdas em função do não investimento em 

novas oportunidades com o apoio da TI (ISACA, 2009). 

 

2.2.3.5  ITIL – Information Technology Infrastructure Library. 

 

A ITIL (Information Technology Infrastructure Library) foi desenvolvida 

inicialmente pelo CCTA (Central Computer and Telecomunication Agency) ao final dos anos 

80 e atualmente encontra-se na sua terceira versão, publicada em 2007 e atualizada em 2011. 

A ITIL V3 é composta por mudanças relativamente significantes, tendo como objetivo prover 

um conjunto de melhores práticas de gerenciamento de serviços de tecnologia da informação 

testadas e comprovadas no mercado. 

O núcleo da ITIL é composto por 5 publicações que comportam seus respectivos 

processos: (1) Estratégia do serviço; (2) Desenho do Serviço; (3) Transição do Serviço; (4) 

Operação do serviço; (5) Melhoria contínua do serviço 

As práticas da ITIL são compatíveis com diversas modalidades de prestação de 

serviço de TI. No mais, são muitos os benefícios registrados com a adoção e implementação 

da ITIL (PINK ELEPHANT, 2004, 2006 e 2008), tais como: (1) Cortes nos custos 

operacionais; (2) Redução da quantidade de chamada da central de serviços; (3) Redução dos 

custos com suporte, e; (3) Aumento significativo do ROI (Return On Investiment) dos 

serviços de TI. 

 

2.2.3.6  CMMI Capability Maturity Model Integration. 

 

O CMMI (Capability Maturity Model Integration) foi criado pelo SEI (Software 

Engineering Institute) em 2002 e sua última versão foi publicada em 2010 com objetivo de 



 62 

combinar as suas várias disciplinas em uma estrutura flexível e componentizada que pudesse 

ser utilizada de forma integrada por organizações que demandem melhoria em âmbito 

corporativo.  

O principal objetivo do CMMI é fornecer diretrizes baseadas em melhores 

práticas para a melhoria dos processos e habilidades organizacionais, cobrindo o ciclo de vida 

de produtos e serviços completos nas fases de concepção, desenvolvimento, entrega e 

aquisição. O CMMI oferece duas abordagens distintas para a sua implementação: (1) 

Abordagem por estágio e (2) Abordagem contínua. 

A abordagem de implementação por estágio é baseada em cinco níveis de 

maturidade: Inicial, Gerenciado, Definido, Gerenciado Quantitativamente e Otimizado. Já na 

abordagem contínua, o CMMI permite que cada área de processo seja implementada de forma 

independente e evolutiva, agrupando as práticas genéricas em 4 (quatro) níveis de 

capacitação: Nível 0, incompleto; Nível 1, executado; Nível 2, gerenciado, e; Nível 3, 

definido. 

O modelo pode ser aplicado a qualquer organização, entretanto, a abordagem por 

estágio é recomendada para organizações familiarizadas com a incorporação de melhoria em 

seus processos. Já a abordagem contínua é recomendada para organizações que preferem uma 

evolução gradual (FERNANDES E ABREU, 2012). 

Conforme resultados relatados pelo SEI6 o uso do CMMI influencia diretamente 

na redução de custos, melhoria dos prazos, aumento da produtividade, aumento da qualidade, 

aumento da satisfação do cliente e retorno sobre o investimento. 

 

2.2.3.7  PMBOK – Project Management Body of Knowledge. 

 

O PMBOK (Project Management Body of Knowledge) é um livro que está na sua 

quinta versão. A primeira publicação foi em 1996 e trouxe um conjunto de práticas em gestão 

de projetos publicado pelo Project Management Institute PMI.  

A quinta versão do guia, publicada em 2013, visa prover diretrizes e conceitos 

para gerência de projeto. Vale ressaltar que não é um modelo, mas um guia para os processos 

de gerenciamento de projeto, com ferramentas e técnicas (PMI, 2013), composto por cinco 

Grupos de Processos distribuídos em dez Áreas de Conhecimento e quarenta e sete processos.  

                                                
6 Informação obtida em http://cmmiinstitute.com/results/benefits-of-cmmi/.  
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O Center for Business Practice (2003) cita diversas melhorias no uso das práticas 

de gestão de projeto, as quais impactam no prazo, estimativa de esforço e de custo, satisfação 

dos clientes, na estimativa de prazo, na entrega dos projetos dentro do orçamento, na 

estimativa de custo, na produtividade do projeto, entre outras. 

 

2.2.3.8  ISO/IEC 27001 e 27002. 

 

As norma ISO/IEC 27001 e 27002 são designadas para estabelecer, implantar, 

operar, monitorar, manter e melhorar um sistema de gestão da segurança da informação, 

visando a conformidade e uniformidade interna e externa de uma organização. Trata-se de 

uma norma de referência internacional para a gestão da segurança da informação. O modelo 

27002 é definido em 11 seções que contam com 132 controles. A ISO/IEC 27002 além de 

abordar os ativos de TI, preocupa-se com pessoas e qualquer outro meio que possa tornar 

vulnerável a organização. 

A norma ISO/IEC 27.001 adota o ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act)7 para o 

estabelecimento, a implementação, a operação, o monitoramento, a revisão, a manutenção e a 

melhoria do ISMS (Information Security Management System) de uma organização. Tal 

norma é dividida em cinco seções: (1) O sistema de gestão da segurança da informação; (2) A 

responsabilidade da administração em relação ao ISMS; (3) As auditorias internas do ISMS; 

(4) A revisão do ISMS pela administração; e a (5) Melhoria do ISMS. 

A ISO/IEC 27.002 está estruturada em onze seções, construídas por categorias de 

segurança da informação. Cada categoria possui objetivos de controle definidos, totalizando 

132 controles, onde um ou mais controles podem ser aplicados.  

Dentre outros benefícios do uso das normas, Fernandes e Abreu (2012) citam: A 

prevenção de perdas financeiras, no caso de ocorrência de incidentes e indisponibilidade de 

serviços; prevenção de fraudes; perdas de dados; e corretude de informação. 

 

2.2.4  Considerações – Governança de TI 

 

Esta seção abordou a Governança de TI a partir de uma perspectiva histórica, 

motivada, inclusive, pela Governança Corporativa, seguindo dos conceitos de Governança de 

                                                
7 PDCA é um método interativo de gestão em quatro fases: Planejar, Exectar, Verificar e Agir. 
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TI e encerrando com o Modelo Genérico de Fernandes e Abreu (2012), instrumento deste 

estudo.  

Um modelo genérico de Governança de TI possibilita, entre outras coisas, a 

adequação à realidade (estruturas e processos) organizacional. O modelo proposto por 

Fernandes e Abreu (2012) insere, em seu contexto, algumas boas práticas, além de outros 

modelos vistos anteriormente.  

No final da seção foram brevemente detalhadas as principais boas práticas de 

mercado que visam apoiar a implantação de Governança de TI. Observa-se no Quadro 9 uma 

relação das melhores práticas de TI abordadas na obra de Fernandes e Abreu (2012) que 

podem, eventualmente, ser utilizadas nos órgãos e entidades do Governo do Estado do Ceará.  

 
Quadro 9 - Resumo das melhores práticas de TI. 
Modelo de melhores práticas Escopo do modelo 
CobiT – Control Objectives for 
Information and related 
Technology 

Modelo abrangente aplicável para auditoria e controle de processos 
de TI, desde o planejamento da tecnologia, até a monitoração e a 
auditoria de todos os processos. 

VAL IT Modelo para a gestão do valor e investimento de TI. 
CMMI – Capability Maturity 
Model Integration (for 
Development) 

Desenvolvimento de produtos e projetos de sistemas de software. 

ITIL – Information Technology 
Infrastructure Library. 

Infraestrutura de tecnologia da informação (definição da estratégia, 
desenho, transição, operação e melhoria contínua do serviço) 

ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002 – 
Código de prática para gestão da 
segurança da informação. 

Segurança da Informação. 

Modelos ISO – International 
Organization for Standardzation. 
 

Sistemas da qualidade, ciclo de vida de software, testes de 
softwares, etc. 

The eSourcing Capability Model 
for Services Providers (eSCM-SP) 

Outsourcing em serviços de usam a TI de forma intensiva 

The eSourcing Capability Model 
for Client Organizations (eSCM-
CL) 

Conjunto de prática para que o cliente defina a estratégia e o 
gerenciamento do outsourcing de serviços de TI ou fortemente 
baseados em TI. 

PRINCE2 – Project in Controlled 
Environments. 

Metodologia de gerenciamento de projetos. 

P3M3 – Portfolio, Programme & 
Project Management Maturity 
Model. 

Modelo de maturidade para o gerenciamento de projetos, 
programas e portfólios. 

PMBOK – Project Management 
Body of Knowledge 

Base de conhecimento em gestão de projetos. 

OPM3 – Organizational Project 
Management Maturity Model 
 

Modelo de maturidade para o gerenciamento de projetos. 

BSC – Balanced Scorecard Metodologia de planejamento e gestão da estratégia. 
Seis Sigma Metodologia para melhoramento da qualidade de processos. 
TOGAF Metodologia para o desenvolvimento e implementação de 

arquiteturas de negócio, aplicações e de tecnologias. 
SAS 70 – Statement on Auditing 
Standards for services 
organizations. 

Regras de auditoria para empresas de serviços. 

Fonte: Adaptado de Fernandes e Abreu (2012). 
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Esta seção dedicou-se ao referencial teórico necessário ao desenvolvimento da 

pesquisa e foram abordados os temas Governo Eletrônico e Governança de TI. Em Governo 

eletrônico foi realizado um histórico, incluindo a perspectiva brasileira e em seguida definidos 

os seus conceitos. Por fim, o estudo de Governo eletrônico foi encerrado com uma relação dos 

Modelos de Maturidade de Governo Eletrônico, que foram utilizados na formulação do 

instrumento de coleta de dados. 

O próximo capítulo aborda a metodologia utilizada na pesquisa e está organizado 

de forma que inicialmente será definido o tipo de pesquisa, seguindo das unidades de estudo, 

instrumentos de coleta de dados e métodos para análise dos dados. 
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3   METODOLOGIA 

 

Após a revisão de literatura realizada acerca de Governo Eletrônico e Governança 

de TI, apresenta-se neste capítulo a metodologia utilizada para a elaboração deste trabalho. 

Conforme Collis e Hussey (2005), desde a base teórica até a coleta e análise dos dados, a 

metodologia diz respeito à maneira global como é tratado o processo da pesquisa.  

Para Creswell (2010), a metodologia deve envolver pelo menos a menção da 

perspectiva filosófica do estudo, a estratégia de investigação e o método específico. Creswell 

(2014) ressalta a importância da compressão dos pressupostos filosóficos do pesquisador, 

visto que ela molda o problema e as perguntas da pesquisa e cita quatro pressupostos 

filosóficos aplicados à pesquisa qualitativa.  

Nesse sentido, essa pesquisa está fundamentada no pressuposto filosófico 

Epistemológico. Para Creswell (2014), o uso desse pressuposto significa que o pesquisador 

tenta chegar próximo dos participantes do estudo e as evidências subjetivas são acumuladas 

conforme a visão dos indivíduos.  

Após a definição do paradigma filosófico da pesquisa aborda-se nesta seção as 

etapas da pesquisa são constituídas pelos seguintes itens: 2.1 Tipo de pesquisa; 2.2 Universo 

de análise e Amostra (Seleção dos sujeitos); 2.3 Coleta de Dados; 2.4 Tratamento e análise 

dos dados. 

 

3.1  Tipo de Pesquisa 

 

Collis e Russey (2005) tipificam as pesquisas científicas de quatro maneiras 

distintas, ou seja, de acordo com: (1) o objetivo da pesquisa, no que diz respeito aos motivos 

pelos quais a pesquisa está sendo realizada; (2) o processo da pesquisa, conforme a maneira 

pela qual o pesquisador coletará e analisará os dados; (3) a lógica da pesquisa, na qual 

identifica se a pesquisa é movida do geral ao específico, ou vice-versa; e, por fim, (4) o 

resultado da pesquisa, que pode ser a resolução de um determinado problema ou uma 

contribuição geral para o conhecimento. 

No que concerne ao objetivo, classifica-se esta pesquisa como descritiva. De 

acordo com Collis e Hussey (2005), a pesquisa descritiva busca descrever o comportamento 

dos fenômenos, geralmente utilizada na obtenção de informações sobre as características de 

um determinado problema ou questão.  
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Para Gil (2008), a pesquisa descritiva visa à descrição das características de 

determinadas populações ou fenômenos e, por esse motivo, a utilização de técnicas 

padronizadas de coleta de dados, a exemplo do questionário, é uma de suas especificidades. 

Para Triviños (1987), o Estudo de Caso é um exemplo de pesquisa descritiva. 

Quanto aos processos, esta pesquisa é do tipo qualitativa. Para Richardson (1999), 

em vez de produzir medidas quantitativas de características ou comportamentos, estabelece 

uma tentativa de compreensão detalhada de significados e de características situacionais. 

Além disso, as pesquisas qualitativas tem a característica multimetodológica, ou seja, fazem o 

uso de vários procedimentos e instrumentos de coleta de dados (ALVES-MAZZOTTI; 

GEWANDSZNAJDER, 1999). 

Na perspectiva de Dezin e Lincoln (2011), a pesquisa qualitativa é uma atividade 

situada que localiza o observador no mundo. Refere-se a um conjunto de práticas 

interpretativas capazes de transformar o mundo. Nessa perspectiva, os pesquisadores 

qualitativos estudam casos dentro dos seus contextos naturais e buscam interpretar os 

fenômenos em termo dos significados que as pessoas lhes atribuem. Este tipo de pesquisa 

envolve o estudo do uso e a coleta de uma variedade de materiais empíricos, podendo ser 

estudo de caso, experiência pessoal, introspecção, história de vida, entrevistas, artefatos, 

dentre outros. 

Quanto à lógica utilizada, esta pesquisa classifica-se como do tipo indutiva. Para 

Collis e Hussey (2005), trata-se de um estudo no qual a teoria se forma a partir da observação 

da realidade empírica, onde as inferências gerais são induzidas a partir de casos particulares.  

Parte da observação individual e transforma-se em afirmações de padrões ou leis gerais. 

Segundo Richardson (2012), o método indutivo parte de premissas dos fatos 

observados para chegar a uma conclusão de informações sobre fatos ou situações não 

observadas. Triviños (1987) afirma que os pesquisadores qualitativos tendem a analisar seus 

dados indutivamente.  

Em relação ao tipo ou natureza da pesquisa ou na perspectiva do resultado, esta é 

uma pesquisa aplicada, tratando-se de uma pesquisa projetada para aplicar suas descobertas a 

um problema específico existente, envolvendo verdades e interesses locais (COLLIS, 

HUSSEY, 2005). Marconi e Lakatos (2003) ressaltam que a pesquisa aplicada é aquela que 

visa o estudo de problemas relativos a uma aplicabilidade. Diferente da pesquisa pura ou 

básica, cujos problemas são relativos ao conhecimento científico. 

Por fim, corroborando com os quatro itens que tipificam a pesquisa, na 

perspectiva de Collis e Hussey (2005) e Gil (2008), o elemento mais importante para o 
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delineamento da pesquisa é o procedimento adotado para a coleta de dados que, do ponto de 

vista dos autores, o procedimento adotado nesta pesquisa, a classifica como sendo um Estudo 

de Caso qualitativo. 

O Estudo de Caso representa a estratégia preferida quando a pesquisa possui 

questões do tipo “como” ou  “por que” e quando o pesquisador detém pouco controle sobre os 

eventos e o foco da pesquisa encontra-se em fenômenos contemporâneos de um contexto real. 

O estudo de caso é bem utilizado como estratégia de pesquisa em administração pública (YIN, 

2001). 

Conforme Yin (2001), a investigação de estudo de caso baseia-se em várias fontes 

de evidência, além de beneficiar-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para 

conduzir a coleta e análise de dados. Nesse contexto, o autor menciona inclusive o uso de 

evidências quantitativas em contraste com evidências qualitativas como estratégia de 

pesquisa considerada Estudo de Caso. 

Para a realização do estudo de caso são necessários, no mínimo, três 

componentes: (1) A questão de pesquisa, sendo apropriado o uso de questões do tipo “como” 

e “por que”. Relembrando que esta pesquisa visa responder a pergunta “Como as estratégias 

de Governo Eletrônico influenciam as ações de Governança de TI no Poder Executivo do 

Estado do Ceará?”; (2) A unidade de análise, descrita na seção 2.2 e; (3) Os critérios de 

interpretação e descoberta, descritos nas seções 2.3 e 2.4, deste capítulo. 

 

3.2  Unidade de Análise (Seleção dos sujeitos). 

 

A estratégia de estudo de caso pode envolver um projeto de caso único ou um 

projeto de caso múltiplo além da distinção de estudo de caso incorporado e holístico. Além 

disso, é importante delimitar o tipo de projeto antes de realizar a coleta de dados (YIN, 2011).  

O mesmo estudo de caso pode envolver mais de uma unidade de análise, pois pode existir 

dentro de um único caso, uma subunidade ou várias subunidades. A Figura 6 mostra os tipos 

de estudo de caso em relação a unidade de análise. 
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Figura 6 - Tipos básicos de Projeto para Estudo de Caso. 

 
Fonte: Yin (2005). 

 

Em um Estudo de Caso único, pode-se utilizar somente uma unidade de análise ou 

várias unidades. Essa distinção define se o estudo é holístico, ou seja, quando se tem apenas 

uma ou incorporado, quando se tem mais de uma unidade de análise (YIN, 2001).  Além do 

estudo de caso incorporado possuir mais de uma unidade de análise e a exemplo os 

levantamentos, outro ponto que o distingue do estudo de caso único holístico é a presença de 

dados quantitativos (YIN, 2001). 

Neste sentido, esta pesquisa é um Estudo de Caso único e incorporado da 

influência das estratégias de Governo Eletrônico em ações de Governança de TI no Governo 

do Estado do Ceará. Portanto, as unidades de análise são compostas pelas estratégias de 

Governo Eletrônico e Ações de Governança de TI presentes nos órgãos e entidades do Poder 

Executivo do Estado do Ceará.  

O levantamento das estratégias de Governo Eletrônico e ações de Governança de 

TI dos órgãos e entidades foi realizado por meio de questionário eletrônico submetido aos 58 

órgãos e entidades listados no Quadro 10: 
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Quadro 10 - Relação de órgãos e entidades. 
ID SIGLA NOME HIERARQUIA 
1 GABGOV Gabinete Do Governador Administração Direta 
2 CM Casa Militar Administração Direta 
3 CGE Controladoria E Ouvidoria Geral Do Estado Administração Direta 
4 CEE Conselho Estadual De Educação Administração Direta 
5 CEDE Conselho Estadual De Desenvolvimento Econômico Administração Direta 
6 CC Casa Civil Administração Direta 
7 CONPAM Conselho De Politicas E Gestão Do Meio Ambiente Administração Direta 
8 PGE Procuradoria Geral Do Estado Administração Direta 
9 DPGE Defensoria Publica Geral Do Estado Administração Direta 
10 CGD Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de 

Segurança Publica e do Sistema Penitenciário do 
Estado do Ceara. 

Administração Direta 

11 GABVICE Gabinete do Vice Governador Administração Direta 
12 SEDUC Secretaria da Educação Administração Direta 
13 SESA Secretaria da Saúde Administração Direta 
14 SECITECE Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior Administração Direta 
15 SEFAZ Secretaria da Fazenda Administração Direta 
16 STDS Secretaria do Trabalho E Desenvolvimento Social Administração Direta 
17 SSPDS Secretaria da Segurança Publica E Defesa Social Administração Direta 
18 SPA Secretaria da Pesca E Apicultura Administração Direta 
19 SECULT Secretaria da Cultura Administração Direta 
20 SEPLAG Secretaria do Planejamento e Gestão Administração Direta 
21 SESPORTE Secretaria do Esporte Administração Direta 
22 SETUR Secretaria do Turismo Administração Direta 
23 SECOPA Secretaria Especial da Copa 2014* Administração Direta 
24 SEINFRA Secretaria da Infraestrutura Administração Direta 
25 SRH Secretaria dos Recursos Hídricos Administração Direta 
26 SEJUS Secretaria da Justiça E Da Cidadania Administração Direta 
27 DAS Secretaria do Desenvolvimento Agrário Administração Direta 
28 CIDADES Secretaria das Cidades Administração Direta 
29 ESP/CE Escola de Saúde Pública Autarquia 
30 JUCEC Junta Comercial do Estado do Ceara Autarquia 
31 SEMACE Superintendência Estadual do Meio Ambiente Autarquia 
32 IPECE Instituto de Pesquisa e Estratégia Economia Do Ceara Autarquia 
33 ISSEC Instituto de Saúde  Autarquia 
34 ARCE Agencia Reguladora de Serviços Públicos Delegados 

No Estado Do Ceara 
Autarquia 

35 DAE Departamento De Arquitetura E Engenharia Autarquia 
36 DER Departamento De Estradas E Rodovias Autarquia 
37 DETRAN Departamento Estadual De Transito Autarquia 
38 SOHIDRA Superintendência De Obras Hidráulicas Autarquia 
39 ADAGRI Agencia De Defesa Agropecuária Do Estado Do Ceara Autarquia 
40 IDACE Instituto Do Desenvolvimento Agrário Do Ceara Autarquia 
41 IDECI Instituto Do Desenvolvimento Institucional Das 

Cidades Do Ceara 
Autarquia 

42 UVA Fundação Universidade Estadual Vale do Acaraú Fundações 
43 URCA Fundação Universidade Regional do Cariri Fundações 
44 FUNECE Fundação Universidade Estadual do Ceará Fundações 
45 NUTEC Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará Fundações 
46 FUNCAP Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico 
Fundações 

47 FUNCEME Fundação Cearense de Meteorologia Fundações 
48 FUNTELC Fundação de Teleducação do Ceará Fundações 
49 ETICE Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará Empresa Publica 
50 EMATERCE Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do 

Ceará 
Empresa Publica 

51 ADECE  Agência de Desenvolvimento do Ceará Economia Mista 
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52 ZPE/CE Companhia Administradora da Zona de Processamento  Economia Mista 
53 CEARAPORTOS Companhia de Integração Portuária do Ceará Economia Mista 
54 CEGAS Companhia de Gás do Ceará Economia Mista 
55 METROFOR Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos Economia Mista 
56 COGERH Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado 

do Ceará 
Economia Mista 

57 CEASA Centrais de Abastecimento do Ceará Economia Mista 
58 CAGECE Companhia de Água e Esgoto do Ceará Empresa Publica 

Fonte: Autoria da pesquisadora (Dados retirados do site do Governo do Estado do Ceará). 
 

Considerando a quantidade significante de unidades de análise e entendendo os 

limites operacionais da pesquisa que envolve tempo, recursos e disponibilidade. Logo, tendo 

em vista a utilização de entrevistas, é estratégico utilizar estratos para realizar a terceira etapa 

da pesquisa.  

Com o objetivo de definir os órgãos participantes da terceira etapa da coleta de 

dados da pesquisa - as entrevistas - , foi necessário identificar a complexidade dos serviços de 

TI nos órgãos/entidades em (1) baixa, (2) média ou de (3) alta complexidade. Logo, para essa 

classificação, foi utilizado o documento de recomendação de nível hierárquico e estruturas 

organizacionais das áreas de TIC - COETI /20118, que propõe uma fórmula com base na 

Tabela 2. 

 
Tabela 2 - Classificação das estruturas organizacionais. 

Indicadores do perfil do 
órgão/entidade 

Complexidade dos Serviços de TIC PESO TOTAL 

(1) Baixa (2) Média (3) Alta 

1. Usuário interno do Governo 
(usuários de Sistemas de 
Informação disponíveis) 

(Até 200) 
 (De 201 a 500) (Acima de 500) 4  

X1 

2. Impacto no Cidadão usuário 
(Pouco 

impacto na 
população) 

(Impacto em 
segmentos da 
população) 

(Impacto em 
grande parte da 

população) 
5 X2 

3. Nº de desktops (Até 200) (De 201 a 500) (Acima de 500) 1 X3 

4. Nº de regionais vinculadas (Até 5) (De 6 a 10) (Acima de 10) 3 X4 

5. Complexidade dos sistemas 
de informações 
 

(Sistemas 
isolados) 

(Sistemas com 
pouca integração e 

módulos) 

(Sistemas 
corporativos com 
vários módulos 
integrados com 

informações 
gerenciais) 

2 X5 

PONTUAÇÃO     Y 

                                                
8 Disponível no sítio eletrônico da Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará 

(SEPLAG). 
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Fonte: Documento de recomendações de nível hierárquico e estruturas organizacionais das áreas de TIC – 
COETI/2011. 
 

Conforme descrito na metodologia do documento supracitado, deve ser 

encontrado um resultado Y, obtido por meio da pontuação de apenas uma das 3 (três) colunas 

referente à Complexidade dos Serviços de TIC em baixa, média ou alta complexidade.  

Logo em seguida, foi atribuído o valor 1 aos dados classificados como baixa 

complexidade, o valor 2 aos dados considerados de média complexidade e, finalmente, o 

valor 3 aos dados qualificados como alta complexidade. A pontuação obtida pelo indicador de 

complexidade dos serviços de TIC foi então multiplicada pelo peso correspondente e o 

resultado “Y” foi obtido por meio da soma dos dados obtida de X1, X2, X3, X4 e X5. 

Para avaliar a complexidade de cada órgão da Administração Pública estadual, foi 

proposta pela Secretaria do Planejamento do Estado a seguinte fórmula:  

 

 

! = !1+ !2+ !3+ !4+ !5 
Fonte: Documento de recomendações de nível hierárquico e estruturas organizacionais das áreas de TIC – 
COETI/2011 

 

A interpretação dada pela Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado, 

conforme faixa do resultado Y obtido é observada na Tabela 3: 

 
Tabela 3 - Resultado por faixa de Y. 
Faixa do resultado “Y” Estrutura Organizacional 
De 15 a 30 Baixa complexidade 
De 31 a 40 Média complexidade 
De 41 a 45 Alta complexidade 
Fonte: Documento de recomendações de nível hierárquico e estruturas organizacionais das áreas de TIC – 
COETI/2011. 
 

Vale ressaltar que os questionários foram submetidos à todos os órgãos listados no 

Quadro 10. Para a realização das entrevistas, considerou-se a complexidade dos serviços de 

TIC dos órgãos entidades respondentes. Portanto, foram realizadas entrevistas em 100% dos 

órgãos respondentes classificados com alta complexidade. Para os órgãos classificados com 

média complexidade, as entrevistas foram realizadas em 50% dos respondentes e por fim, 

foram entrevistados 25% dos respondentes de baixa complexidade, conforme observa-se no 

ANEXO F. Vale ressaltar que os instrumentos de coleta de dados, questionários e entrevistas, 

estão devidamente detalhados na seção 2.3 deste capítulo.  

Equação 1 - Fórmula para cálculo da complexidade. 

X (1, 2, 3, 4 ou 5 ) = (pontuação obtida do indicador) * (peso correspondente) 
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Considerando definido o tipo de pesquisa e delimitada a unidade de análise, a 

próxima seção discorre sobre os instrumentos de coletas de dados. Utiliza-se, portanto, para 

este estudo pelo menos três diferentes instrumentos, devidamente detalhados na seção 

seguinte. 

 

3.3  Instrumentos de coleta de dados 

 

Esta pesquisa utilizou-se de  tipos de dados primários e secundários. Uma 

distinção ideal desses tipos é exposta por Collis e Hussey (2005) que inicialmente classifica 

um “dado” como fatos ou coisas conhecidas que servem de base para inferência ou 

consideração e o diferenciam em duas categorias, conforme fonte de coleta: (1) Dados 

primários: conhecidos como dados primários, coletados direto na fonte; e (2) Dados 

secundários, que são aqueles que já existem, como livros e documentos. 

Como dados secundários, foram analisadas as Políticas publicadas no Diário 

Oficial do Estado relacionados aos temas Governo Eletrônico e Governança de TI, entre 

Janeiro de 2004 e Maio de 2014. Nesse contexto, a pesquisa focou-se nas Políticas de âmbito 

governamental e desconsiderou as políticas internas de cada órgão, por entender que as 

políticas governamentais são de fato diretrizes a serem seguidas pelos demais órgãos e 

entidades. Dessa forma, uma política interna apenas deriva de uma diretriz governamental.  

Para Yin (2001), a fonte de evidência do tipo documentação possui alguns pontos 

relevantes, tais como: a estabilidade, visto que pode ser revisada inúmeras vezes; a discrição, 

considerando que não foi criada como resultado do estudo de caso; a exatidão, por conter 

nomes, referencias e detalhes exatos de eventos, além da ampla cobertura, considerando longo 

espaço de tempo, muitos eventos e muitos ambientes distintos. 

Yin (2001) observa que os Estudos de Caso não precisam ser limitados a uma 

única fonte de evidência. O autor ressalta que a maioria dos melhores estudos baseiam-se em 

uma ampla variedade de fontes e cita três princípios para a coleta de dados, aos quais este 

estudo está alinhado: (1) Utilizar várias fontes de evidência; (2) Criar um banco de dados para 

o estudo de caso; (3) Manter o encadeamento das evidências. 

Em vistas ao primeiro princípio, esta pesquisa utilizou não somente a análise de 

documentos, para além disso, usou de questionário e entrevistas como fonte de evidências, 

atendendo também ao segundo princípio. Na perspectiva do terceiro princípio, os dados 

coletados nos documentos subsidiaram a formulação dos itens do questionário, os quais foram  

utilizados como levantamentos necessários à realização das entrevistas.  
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Para Collis e Hussey (2005), os questionários podem ser associados tanto à 

metodologias positivistas, quanto à fenomenológicas. Os autores definem o questionário 

como uma lista de pergunta cuidadosamente estruturada com o objetivo de extrair respostas 

confiáveis. Para os questionários desenvolvidos nesta pesquisa, foram utilizadas escalas de 

classificação. 

Collis e Hussey (2005) entendem que as escalas de classificação permitem 

flexibilidade por parte do respondente, cujas ações de Governo Eletrônico e Governança de TI 

podem variar desde um nível inicial (inexistente) à um final (otimizado). Dessa forma as 

estratégias de e-Gov e as ações de Governança de TI foram classificadas dentro de uma escala 

de 6 pontos: (1) Inexistente, (2) Inicial, (3) Repetitivo, (4) Definido, (5) Gerenciado e (6) 

Otimizado. 

O questionário referente a Governo Eletrônico teve como base os eixos que 

orientam as Diretrizes de e-Gov da Política de Governo Eletrônico da Federação e os estudos 

de  Hiller e Belanger (2001),  Layne e Lee (2001) e Siau e Long (2005), bem como o 

levantamento das ações realizado pelo Comitê Executivo do Governo Federal em 2002. 

Conforme detalhado no Quadro 11: 

 
Quadro 11 - Conceito para formulação das perguntas do questionário e-Gov. 

Eixos de e-Gov Ações do Levantamento 
Federal 

Proposta de pergunta Etapa do Modelo 
(Autor) 

 
 
 
 
Cidadão 

- Orientações para o 
desenvolvimento de sítios 
oficiais; 
- Inventário de serviços 
oferecidos na Internet; 
- Pagamentos eletrônicos 
- Sistema Integrado de 
Segurança Pública 
- Informatização das Ações 
Educacionais  
- Rede Nacional de 
Informações  
em Saúde 
 - Promoção da integração 
entre sistemas de 
informação, redes e bancos 
de dados governamentais.  
 

- Órgão/entidade possui 
sítio/página/portal na internet? 
Qual? 
- Quanto ao acesso à informação 
disponível para o usuário: 

- Informação 
(Hiller e Belanger, 
2001); 
- Catalogação 
(Layne e Lee, 
2001) 

- Quanto a comunicação com o 
cidadão por meio do acesso à 
internet; 

- Comunicação de 
duas vias (Hiller e 
Belanger, 2001) 
-  

- Quanto a disponibilidade de 
serviços online para o cidadão: 
- Quais os principais serviços 
disponíveis. 

- Transação (Hiller 
e Belanger, 2001) 
- Transações 
(Layne e Lee, 
2001) 

- Os serviços disponíveis no 
portal do órgão também está 
disponível no portal do Governo? 

- Integração (Hiller 
e Belanger 2001) 

- Quanto a integração 
horizontal/vertical dos serviços 
disponíveis. 

- Integração 
Vertical (Layne e 
Lee 2001) 
- Integração 
Horizontal (Layne 
e Lee 2001) 

- Quanto a participação do 
cidadão por meio da internet na 
tomada de decisão do órgão: 

- e-Democracia 
(Siau e Long 2005) 
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Melhoria da 
gestão interna 

- Infra estrutura de chaves 
públicas; 
- Comunicação integrada; 
- Documentos eletrônicos; 
- Espaço de trabalho virtual; 
- Sistemas de gestão e 
acompanhamento; 
- Modernização de redes 
locais; 
- Politicas de redes locais 
- Plano de investimentos em 
TIC 

- Quanto a informatização 
(equipamentos e infraestrutura de 
TI nos setores) você considera: 
- Quanto a atualização do parque 
tecnológico (equipamentos de 
usuário), você considera: 
- Quanto à possibilidade de 
desenvolvimento de trabalho 
virtual, os funcionários contam 
com ferramentas: 
- Quanto a atualização do parque 
tecnológico (Equipamentos e 
infraestrutura de rede): 
- Quanto ao Plano de 
investimento em tecnologia no 
órgão: 

- Informação 
(Hiller e Belanger, 
2001); 
- Catalogação 
(Layne e Lee, 
2001) 
- Transação (Hiller 
e Belanger, 2001) 
- Transações 
(Layne e Lee, 
2001) 
 

 
 
Interação com 
parceiros e 
fornecedores 

- Compartilhamento de 
redes com contratação 
conjunta. Rede Br@sil.gov; 
- Sistema de compras 
eletrônicas –Conprasnet; 
- Pregão eletrônico  
 

- Existe um ambiente virtual 
disponível para levantamento de 
propostas de serviços/produtos 
de TI; 
- O órgão/entidade disponibiliza 
ambientes virtuais para contato 
com fornecedores e parceiros; 
- As compras são realizadas por 
meio de licitações/pregão 
eletrônico. 

- Informação 
(Hiller e Belanger, 
2001); 
- Catalogação 
(Layne e Lee, 
2001) 
- Transação (Hiller 
e Belanger, 2001) 
- Transações 
(Layne e Lee, 
2001) 
-  

Fonte: Autoria da pesquisadora. 
 

As questões do questionário de Governo Eletrônico foram agrupadas 

considerando os princípios de Governo Eletrônico do Governo Federal. Foram  utilizados, 

exceto nas perguntas subjetivas ou discursivas, pontos escalares, com objetivo de identificar o 

nível da estratégia de e-Gov mapeada no órgão.  

Como pontos escalares, foram considerados os níveis de maturidade do 

framework do Cobit, que variam do inexistente ao otimizado. Detalhes e esclarecimentos 

quanto a cada nível em relação a pergunta foi disponibilizado em forma de “Ajuda” para o 

respondente, no momento do preenchimento do questionário. Conforme especificado, segue 

na Quadro 12 exemplo de uma pergunta proposta no questionário: 

 
Quadro 12 - Exemplo de pergunta do questionário de e-Gov. 
CIDADÃO NÍVEL DE ATENDIMENTO 
Em relação a catalogação e disponibilidade de informações: 0 1 2 3 4 5 
Órgão/entidade possui sítio/página/portal na internet? Qual? [    ] SIM  [     ] NÃO - QUAL: 
Quanto ao acesso às informações do órgão disponíveis para o 
usuário: 

      

Fonte: Autoria da pesquisadora. 

 

O questionário para levantamento das ações de Governança de TI fundamentou-se 

nos levantamentos realizados pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE) em 2009 e 
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os levantamentos realizados pelo Tribunal de Contas da União, realizados em 2010, 2012 e a 

proposta de 2014.  

Além disso, as questões foram agrupadas a partir de considerações quanto às 

etapas do ciclo de vida da Governança de TI proposto no modelo de Fernandes e Abreu 

(2012). Como pontos escalares. Foram considerados os níveis de maturidade do framework do 

Cobit, que variam do inexistente ao otimizado. Segue na Quadro 13  exemplo de uma 

pergunta proposta no questionário, conforme especificado acima. 

 
Quadro 13 - Exemplo de pergunta do questionário de Governança de TI. 
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO E COMPLIANCE NÍVEL DE ADOÇÃO/IMPLANTAÇÃO 

DA PRATICA 
Em relação ao Alinhamento estratégico da TI: 0 1 2 3 4 5 
Há a  participação e o compromisso da alta administração nas 
definições das ações de TI. 

      

O Gestor de TI está envolvido nas decisões das ações 
relacionadas às ações de TI 

      

Fonte: Autoria da pesquisadora. 

 

A segunda fonte de dados primários da pesquisa são as entrevistas e refere-se ao 

terceiro tipo de evidência utilizado neste estudo. Yin (2001) cita como vantagem do uso da 

entrevista, o seu direcionamento, ou seja, o enfoque direto no tópico do estudo e nas 

perceptivas, que fornecem inferências casuais percebidas.  

Gil (2008) menciona alguns tipos de entrevistas. Neste estudo foi utilizada a 

entrevista do tipo semiestruturada. Para Triviños (1987), a entrevista semiestruturada é 

apoiada por questionamentos básicos, fundamentados em teorias que se relacionam ao tema 

da pesquisa.  

Os questionamentos básicos dão frutos a novas questões surgidas a partir das 

respostas dos informantes. Para Triviños (1987) o uso de entrevistas semiestruturadas “[...] 

favorece não somente a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a 

compreensão de sua totalidade [...]”. 

Quanto ao tipo de pergunta utilizada na entrevista, Triviños (1987) ressalta que 

em um estudo apoiado pela perspectiva fenomenológica o objetivo é atingir o máximo de 

clareza nas descrições dos fenômenos estudados. O roteiro semiestruturado de perguntas para 

esta pesquisa foi definido logo após o término dos levantamentos documental e questionários. 

No entanto, considerou-se como formato das perguntas da entrevista, a relação 

existente entre as estratégias de e-Gov identificadas no questionário e as ações de Governança 
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de TI relacionadas pelos órgãos e entidades. Dessa forma, as perguntas da entrevista 

acompanharam a perspectiva dos seguintes formatos: 

À luz da influência exercida pelas estratégias de Governo Eletrônico em Ações de 

Governança de TI: 

a) Pergunta Tipo 1: A estratégia X  de Governo Eletrônico impactou na ação Y de 

Governança de TI? de que forma?; 

b) Pergunta Tipo 2: Para a implantação da estratégia X, qual foi o impacto nas 

operações, ações de TI? Como impacta a Governança? 

Já na perspectiva da influência percebida, pelo apoio das Ações de Governança de 

TI, em decorrência das Estratégias de Governo Eletrônico. 

a) Pergunta Tipo 2: Ao ser implantada a ação Z de Governança de TI, qual foi a sua 

contribuição direta para a estratégia W de Governo Eletrônico?; 

b) Pergunta do Tipo 3: A não existência da ação H  de Governança de TI tem alguma 

influência nos resultados da estratégia G de Governo Eletrônico?. 

Ressalta-se que X, Y, Z, W, H e G representam informações obtidas a partir dos 

questionários. Dessa forma, considerando os três grupos de classificação dos órgãos, 

conforme a sua complexidade: alta, média e baixa, foi proposto um roteiro básico de pergunta, 

no qual, durante a entrevista foram exploradas informações relevantes aos objetivos da 

pesquisa. A Figura 7 representa a interação das perguntas nos dois blocos: Governo 

Eletrônico e Governança de TI. 

 
Figura 7 - Esquema conceitual dos blocos de perguntas das entrevistas. 

 
Fonte: Autoria própria. 
 



 78 

As entrevistas, sempre que possível, foram previamente agendadas e realizadas in 

loco9, no ambiente de cada órgão/entidade pesquisado. Quando não possível, foram realizadas 

por meio telefônico. Considerou-se como candidato a ser entrevistado, o respondente do 

questionário ou pessoa por ele indicado.  

Considerando coletados os dados da pesquisa, foram definidos os métodos e as 

técnicas de análise. Para cada tipo de evidência coletada, foi utilizada uma determinada 

técnica de análise. Dessa forma, na seção 2.4 estão detalhadas as técnicas de análise utilizadas 

nas evidências do Tipo Documental, Questionários e Entrevistas. 

 

3.4  Tratamento e análise dos dados 

 

Como exposto por Yin (2001), a pesquisa de Estudo de Caso pode ser amparada 

por diversos tipos de evidências. Nesse sentido, foram utilizados três distintos tipos, sendo o 

primeiro: a análise das políticas de Governo Eletrônico e Governança de TI no âmbito do 

Governo do Estado do Ceará. 

O segundo tipo de evidência utilizado foi o levantamento das estratégias de e-Gov 

e ações de Governança de TI existentes nos órgãos e entidades do Governo do Estado do 

Ceará, por meio de questionários, conforme descritos na seção anterior. 

Por fim, o terceiro tipo de evidência utilizado neste estudo foram as entrevistas, 

pois essas tem o papel fundamental de costurar  as informações obtidas com a análise das 

políticas de Governo Eletrônico e Governança de TI, bem como os dados obtidos a partir do 

questionário.  

Yin (2001) ressalta que a análise das evidências de um Estudo de Caso é um dos 

aspectos mais complicados. Na realidade, o autor recomenda incialmente o uso de uma 

estratégia geral com objetivo de tratar as evidências de maneira justa e produzir conclusões 

analíticas irretorquíveis e eliminar interpretações alternativas. 

Na perspectiva de Yin (2001) o uso da estratégia geral ajuda o pesquisador a 

escolher entre as diferentes técnicas e concluir a fase analítica da pesquisa com sucesso. 

Como estratégia geral, foi utilizado nesta pesquisa o desenvolvimento de uma estrutura 

baseando-se em proposições teóricas (Governo Eletrônico e Governança de TI). Para o autor, 

o uso dessa estratégia põe em foco os dados apropriados à análise, ajudando a organizar o 

                                                
9 Expressão em Latim que significa “no próprio lugar”. 
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estudo como todo. Dessa forma, os três tipos de evidência coletados foram analisados à luz 

das proposições teóricas. 

Nas próximas subseções, estão descritas as técnicas de análise de dados utilizadas 

nesta pesquisa para cada tipo de evidência coletado; 2.4.1 Análise das Políticas de eGov e 

GovTIC; 2.4.2 Análise dos questionários de Governo Eletrônico e Governança de TI, e; 2.4.3 

Análise das entrevistas, na perspectiva de Governo Eletrônico e Governança de TI.  

 

3.4.1  Análise das Políticas de e-Gov e GovTIC. 

 

Para Yin (2001) as informações documentais são de muita relevância à uma 

pesquisa do tipo Estudo de Caso. Dentre os tipos de documentos analisáveis, Yin (2001) cita 

cartas, avisos, atas de reunião e documentos administrativos. 

Os documentos analisados neste estudo foram as Políticas de e-Gov e Governança 

de TI do Governo do Estado do Ceará, ou seja, Leis, Decretos, Portarias entre outros, que 

possam corroborar e valorizar as evidências oriundas das demais fontes (Questionários e 

Entrevistas), pois essa é a principal função quando se usa evidência do tipo documental (YIN, 

2001). 

Gil (2008) observa que a análise dos dados nas pesquisas experimentais e nos 

levantamentos é essencialmente quantitativa, o mesmo não ocorre para os estudos de caso, em 

que não há fórmula ou receita predefinida para orientar o pesquisador. No entanto, autores 

como Bardin (1977),  Madison (2005), Miles e Huberman (1994) e Wolcott (1994) sugerem, 

ou desenham etapas a serem seguidas na análise qualitativa de dados. 

A análise das evidências documentais foi realizada por meio da técnica de análise 

de conteúdo documental que, para Bauer e Gaskell (2002), trabalha tradicionalmente com 

materiais textuais escritos.  

Creswell (2014) sintetiza as fases de análise documental de um estudo de caso em 

6 etapas, correspondentes as três etapas utilizadas nesta pesquisa, propostas por Miles e 

Huberman (1994) e Bardin (1977). No Quadro 14 observam-se as etapas propostas pro 

Creswell (2014) e sua relação observada com as etapas de Bardin (1977). 

 
Quadro 14 - Relações metodológicas. 
Etapas propostas por Bardin 
(1977) / Miles e Huberman 
(1994) 

Fase da análise e representação dos 
dados – Creswell (2014) 

Atividades sintetizadas por Creswell 
(2014) 

Pré análise / Redução Organização dos dados Criar e organizar arquivos para os 
dados 
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Leitura e lembretes Examinar os textos, fazer anotações 
nas margens, formar códigos iniciais. 

Exploração do material / 
Exibição 

Descrição dos dados em códigos e 
temas 

Descrever o caso e seu contexto 

Classificação dos dados em códigos e 
temas 

Usar agregação em categorias para 
estabelecer temas ou padrões. 

Tratamento dos dados / 
Conclusão e verificação. 

Interpretação dos dados Usar interpretação direta; 
Desenvolver generalizações 
naturalista do que foi “aprendido”. 

Representação e visualização dos 
dados 

Apresentar um quadro em 
profundidade do caso (ou casos) 
usando narrativa, tabelas e figuras. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Para Creswell (2014) em uma estratégia de Estudo de Caso a análise consiste em 

fazer uma descrição detalhada do seu contexto. Quando o caso apresenta uma cronologia de 

evento, o autor recomenda a análise de múltiplas fontes para determinar evidências para cada 

passo ou fase na evolução do estudo. Para tratamento dos documentos foi realizada a 

interpretação direta, de forma que seja possível entender o contexto legal das políticas de 

Governo Eletrônico e Governança de TI no Estado do Ceará. 

Os documentos foram coletados por meio de consulta textual, considerando 

códigos de busca previamente definidos, ao Diário Oficial do Estado – DOE. Após a seleção 

dos documentos, foi iniciada a segunda etapa da análise, onde os documentos foram 

organizados em categorias, conforme seu tipo: Lei, Decreto, Portaria, Instruções Normativas, 

entre outros, e em relação à temática: Documentos relacionados à Governo Eletrônico ou 

Documentos relacionados à Governança de TI. 

Por fim, iniciou-se a etapa de tratamento dos dados, inferência e interpretação. 

Miles e Huberman (1994) apresentam três etapas que geralmente são seguidas na análise de 

dados qualitativa: (1) Redução, (2) exibição e (3) conclusão/verificação, que seguem a 

perspectiva das etapas sugeridas por Bardin (1977).  

Vale ressaltar que conforme Tesch (1990) a análise é cíclica e concomitante ao 

processo de coleta de dados e, obviamente, os documentos considerados relevantes ao 

contexto da pesquisa, poderão ser inseridos tempestivamente, conforme realização da análise. 

Para o autor, a análise finaliza no momento em que novos dados nada mais acrescentam, ou 

seja, quando entram no estado de saturação. 

Tesch (1990) ressalta que na análise está inclusa uma atividade reflexiva, 

resultando em um conjunto de notas que possibilitam o registro do processo e constituem uma 

importante ajuda para o desenvolvimento conceitual. As informações e notas relevantes foram 

categorizadas e serviram de subsídio para a condução das entrevistas a serem realizadas. As 
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notas aqui obtidas foram analisadas juntamente com os resultados obtidos nos questionários e 

posteriormente nas entrevistas. 

 

3.4.2  Análise dos Questionários. 

 

Collis e Hussey (2005) afirmam que os questionários são um método popular para 

coletar dados. Para Richardson (2012) tais instrumentos visam cumprir pelo menos duas 

funções: descrever as características e medir determinadas variáveis de um grupo social. Para 

os autores, as informações obtidas permitem observar as características de um indivíduo ou de 

um grupo. 

A análise dos dados obtidos a partir dos questionários  foram realizadas por meio 

da estatística descritiva, que  para Collis e Hussey (2005) essa técnica diz respeito à descrição 

de dados, sendo útil inclusive para resumir e apresentar dados em tabela, quadros e gráficos. 

Para Guimarães (2008) a descrição dos dados, por meio da estatística descritiva, é o ato de 

fotografar a realidade. 

Portanto, visando facilitar a compreensão e interpretação do atual contexto das 

estratégias de Governo Eletrônico e das ações de Governança de TI do Governo do Ceará, 

além de considerar as categorias e as perguntas dos questionários, as respostas foram 

organizadas de forma representativa, ou seja, utilizando das ferramentas disponíveis na 

estatística descritiva. 

Diversas são as manipulações possíveis com os dados obtidos: tabelas, gráficos e 

resumos. Assim, os recursos da estatística descritiva foram fortemente explorados na análise 

dos questionários, por meio de técnicas de análise, como distribuição de frequência, média e 

percentuais. 

Considera-se suficiente o uso da estatística descritiva para descrever os dados 

obtidos a partir dos questionários aplicados que, juntamente com a análise dos documentos de 

políticas de Governo Eletrônico e Governança de TI,  possibilitaram a formulação de um 

roteiro de perguntas para as entrevistas semiestruturadas. 

Com intuito de cruzar os dados coletados e analisados, utiliza-se a entrevista 

como tipo de evidência mais adequado ao estudo, pois foi possível, por meio deste Estudo de 

Caso, assumir conclusões de como as estratégias de Governo Eletrônico influenciam nas 

ações de Governança de TI no âmbito do Governo do Estado do Ceará. Na próxima subseção, 

foi detalhada a técnica utilizada para análise das entrevistas realizadas nos órgãos. 
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3.4.3  Análise das entrevistas 

 

No presente estudo, foi levado em consideração o fato das entrevistas exercerem 

papel de costurar as percepções obtidas com cada tipo de evidência e conduzir a proposição 

deste Estudo de Caso às conclusões relativas às influências das estratégias de e-Gov em ações 

de Governança de TI existentes no Governo do Estado do Ceará.  

Para Bardin (1977) “por detrás de um discurso esconde-se um sentido que convém 

desvendar”. Nessa perspectiva o autor cita dois grandes objetivos da análise de conteúdo: (1) 

Ultrapassagem da incerteza, ou seja, o que se julga existir na mensagem, estará lá de fato, e o 

(2) Enriquecimento da leitura, por exigir atenção e releitura em busca de estrutura que 

confirmam o propósito do estudo. 

Visando facilitar a  aplicação da técnica utilizada para análise do conteúdo, as 

entrevistas foram gravadas e algumas de suas partes transcritas, conforme interpretação dada 

pela pesquisadora, visando manter intacta a resposta do entrevistado. Foi utilizada a técnica 

do protocolo resumido, que para Gunther (2006), a técnica implica no processamento da 

informação dentro de um esquema interpretativo. 

Vale ressaltar que na perspectiva de Gil (2008), a análise de dados nas pesquisas 

experimentais e nos levantamentos, é essencialmente quantitativa, ao contrário das pesquisas 

definidas como Estudo de Caso, em que o procedimento analítico são, principalmente, de 

natureza qualitativa. O autor indica que para interpretar os resultados, o pesquisador precisa ir 

além da leitura dos dados, visando integrá-los a um universo mais amplo em que poderão ter 

algum sentido. 

Miles e Huberman (1994) apresentam três etapas que geralmente são seguidas na 

análise de dados: (1) A redução dos dados; (2) A apresentação do material, e (3) A conclusão 

e verificação. Nesta pesquisa, a transcrição das entrevistas ocorreu na primeira fase. 

Para Miles e Huberman (1994) a apresentação dos dados consiste em sua 

organização, de forma a possibilitar a análise sistemática das semelhanças e diferenças e o seu 

interrelacionamento, sendo representados por meio de Textos, Tabelas, Diagramas ou 

Matrizes. Nesse sentido, visando a organização do material transcrito, utilizou-se da técnica 

de codificação, por meio de uma matriz de análise do conteúdo da entrevista, contendo cinco 

colunas: 
a)  Categoria: Agrupados os temas eixo, em que inseriu-se todos os 

questionamentos acerca de Governo Eletrônico ou Governança de TI; 
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b)  Subcategoria: Agrupadas as questões tratadas em cada Eixo de Governo 

Eletrônico ou Fase do Ciclo de Governança de TI. Sempre que houve interseção 

entre os temas, a questão é direcionada ao eixo de Governo Eletrônico; 

c)  Unidade de registro: Foram organizados conforme sua subcategoria, como por 

exemplo, para a Unidade de Registro “Automatização de Rotina” foi inserida na 

subcategoria Estruturação Interna; 

d)  Unidade de contexto: Estão dispostas as questões da entrevista bem como as 

respostas; 

e)  Enumeração: Nesta coluna foram analisadas as respostas fornecidas pelos 

entrevistados e atribuído um valor de interpretação, quanto à influência, para 

cada resposta. Vale ressaltar que o valor atribuído pela interpretação da autora 

considerou além do contexto da resposta, os códigos a seguir: 

- Se a resposta contém sentido positivo, com o aparecimento de pelo menos 

um dos códigos: “Sim”, “Existe”, “Totalmente envolvido”, “Frequentemente”, 

“Participação total”, “Participa”, “Está envolvida” ou afins, será atribuído um 

símbolo “+” na coluna de Enumeração. 

- Se a reposta contém sentido neutro ou seja, se há influência parcial, com 

o aparecimento de pelo menos um dos códigos: “Talvez”, “Parcial”, 

“Alguns”, “Algumas”, “Existe parcialmente”, “Não totalmente”, “Em partes”, 

“Pouco envolvimento”, “Pouca influência” ou afins, será atribuído um símbolo 

“+” na coluna de Enumeração; 

- Se a resposta contém sentido negativo, ou seja, se não há influência, com 

o aparecimento de pelo menos um dos códigos: “Não”, “Não existe”, “Não 

participa”; “Raramente”, “Não usa”; “Não faz” e afins, será atribuído um 

símbolo “-” na coluna de Enumeração. 

Cada símbolo utilizado terá uma nota de peso, variando de -1 a 1, sendo -1 “Não 

influencia”, 0 “Influencia parcialmente” e 1 “Influencia totalmente”. A pontuação fornecida 

visa a formulação de uma escala de influência, considerando às médias dos pesos obtidos em 

cada pergunta. A Matriz proposta para o estudo é composta pelas cinco colunas acima 

descritas e exemplificada no  Quadro 15: 
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Quadro 15 - Análise das entrevistas 
Categoria Subcategoria Unidade de 

Registro 
Unidade de Contexto Enum. 

G
ov

er
no

 E
le

trô
ni

co
 

Estruturação 
Interna 

Aquisição de 
Equipamentos 

Ao ser necessária a compra de novos 
equipamentos, são significativas as alterações 
na rotina de TI?  
Sim, a TI se prepara para receber o material, 
são fornecidos treinamento etc. 

+ 

Automatização 
de rotinas. 

Na implantação do sistema X, qual a 
participação das ações da TI para isso? 
Foi contratada uma consultoria, o 
departamento de Ti não participou. 

- 

Cidadão Portal do órgão 

A criação e manutenção do portal é de 
responsabilidade da TI? Quais ações de 
Governança são definidas nesse âmbito? 
Não. O portal é feito e mantido pela equipe de 
comunicação. Não temos nenhuma 
participação. 

- 

... ... ... ... 

... ... ... ... 

... ... ... ... 

... ... ... ... 

... ... ... ... 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 G

ov
er

na
nç

a 
de

 
TI

 

Estratégia e 
compliance 

Comitê gestor 

A participação do comitê gestor de tecnologia 
favorece à implantação das estratégias de 
Governo Eletrônico? 
Embora tenhamos o comitê, não temos 
representatividade. Ou seja todas as decisões 
tomadas não considera em sua totalidade a 
perspectiva da TI 

+ 

Plano Estratégico 
de Tecnologia. 

O desenvolvimento do PETIC envolve as 
estratégias de Governo Eletrônico? Quais e 
Como? 
Somente as estratégia que a TI participa 
efetivamente. Como na compra de 
equipamentos. 

+ 

... ... ... ... 

... ... ... ... 

... ... ... ... 
Fonte: Autoria da pesquisadora. 

 

A última fase proposta por Miles e Huberman (1994), visa a conclusão e a 

verificação dos dados analisados. Nesse sentido, em vista a necessidade de expor 

graficamente os resultados obtidos, Gil (2008) cita o uso de escalas sociais. Para o autor esses 

instrumentos objetivam a mensuração da intensidade das opiniões de maneira mais clara 

possível.  

Dessa forma, como resultado da análise da evidência do tipo entrevista, formulou-

se uma escala da média da pontuação obtida dos valores interpretativos fornecidos na coluna 

de Enumeração, para a resposta de cada questão analisada.  

A análise de cada entrevista realizada gerou uma escala de influência por órgão. 

Sendo, por sua vez, identificada a influência das estratégias de Governo Eletrônico nas ações 
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de Governança de TI, no ambiente do Governo do Estado do Ceará, por meio do cálculo da 

média das influências de cada órgão/entidade analisado. 

A partir dos resultados e utilizando-se da estratégia geral do estudo, foi realizada a 

análise do Estudo de Caso como um todo, visando reunir todas as evidências coletadas, com o 

objetivo de identificar como a influência das estratégias de Governo Eletrônico se dá em 

ações de Governança de TI. Encontra-se representado na Figura 8 um breve fluxo com as 

fases realizadas na análise dos dados. 

 
Figura 8 - Fluxograma de atividades e resultados. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Na próxima seção estão descritas as análises e as discussões geradas com os dados 

obtidos. A seção foi organizada de forma que cada tipo de evidência analisado fosse tratado 

separadamente. A começar pela análise documental das políticas, perpassando a análise dos 

questionários e fechando com a análise das entrevistas. Ao final da seção é retomada a 

estratégia inicial do Estudo de Caso de forma a compreender a influência das estratégias de 

Governo Eletrônico em ações de Governança de TI. 
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4   O ESTUDO DE CASO 

O Estado do Ceará está localizado na região Nordeste do Brasil, com uma área de 

148.825,6km2, equivalente a 9,57% da região em que está localizado e 1,74% da área do 

Brasil. O Estado é composto por 184 municípios e sua população total somou em 2012 

8.452.381 pessoas (CEARÁ, 2014). 

O clima predominante no Estado é o Tropical Quente Semiárido, abrangendo 9 

das 184 sedes municipais. Segundo o IPECE publicou no guia de informações Ceará em 

Números (2012), os recursos hídricos apresentam-se insuficientes e intermitentes. Quanto a 

infraestrutura, o Estado possui 2.392.684 domicílios, sendo 99,70% com energia elétrica. 

No que tange a educação10, conforme dados de 2009 e 2010 disponíveis no Sítio 

do Governo, são 7.431 escolas de ensino fundamental, 850 de ensino médio e 51 instituições 

de ensino superior. No Eixo Saúde, contabilizados em 2009, a estrutura física de saúde no 

Estado do Ceará compreende a 228 hospitais, sendo 2,32 leitos a cada 1.000 habitantes; 1,15 

médicos por 1.000hab; 0,29 dentistas por 1.000 habitantes, e; 0,57 enfermeiros por 1.000 

habitantes. A taxa de mortalidade infantil, registrada em 2009, foi de 15,68 óbitos por 1.000 

nascidos vivos. 

Quanto a sua estrutura administrativa11, o Governo do Estado do Ceará é eleito 

democraticamente a cada quatro anos. Sua estrutura organizacional atual compreende: 28 

órgãos da Administração Direta; 13 Autarquias; 07 fundações; 02 Empresas Públicas, e; 08 

Sociedades de Economia Mista. Um Total de 58 órgãos e Entidades, conforme representado 

na Figura 9. 

No eixo da segurança pública12, a estrutura do Governo do Estado em 2010 

contava com 35 Distritos Policiais, 08 delegacias metropolitana, 19 delegacias regionais, 25 

delegacias municipais e 19 delegacias especializadas. 

O perfil político do Estado13 é caracterizado por 5.881.584 eleitores, em 2010, 

sendo 3.078.261 do sexo masculino e 2.794.721 do sexo feminino. O Atual governador é o 

Excelentíssimo Senhor Cid Ferreira Gomes e o Parlamento do Estado do Ceará é composto 

por 03 senadores, 22 Deputados Federais e 46 Deputados Estaduais. 

                                                
10 Dados extraídos do Guia de Informações Ceará em Números 2012. 
11 Dados extraídos do sítio www.ceara.gov.br. 
12 Dados extraídos do Guia de Informações Ceará em Números 2012. 
13 Dados extraídos do Guia de Informações Ceará em Números 2012. 
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O Governo do Estado do Ceará, têm nas estratégias de Governo Eletrônico 

fundamentando as ações nas mais diversas áreas do seu Plano de Governo14, seja na 

Educação, Saúde, Segurança, Cultura, entre outras. Nesse sentido, entende-se que o uso de 

Governo Eletrônico, para o atual Governo do Estado do Ceará é estratégico em sua gestão. 

Por sua vez, ações de Governança de TI, conforme referencial teórico, devem assegurar e 

estender as estratégias de negócio de uma instituição, por meio de mecanismos, estruturas e 

processos que assegurem o alinhamento entre as ações de TI e as estratégias de negócio. 

Esta pesquisa é um estudo de caso único e incorporado, cujo objetivo é analisar 

como as estratégias de Governo Eletrônico influenciam as ações de Governança de TI no 

Governo do Estado do Ceará. A unidade de análise é composta pelas estratégias de Governo 

Eletrônico e Ações de Governança de TI presente nos órgãos e entidades do Poder Executivo 

do Estado do Ceará. 

No intuito de entender o contexto das estratégias de Governo Eletrônico, bem 

como das ações de Governança de TI, foram utilizadas, para este estudo, 03 distintos tipos de 

evidência (Documentos, Questionários e Entrevistas). Todas as evidências utilizadas foram 

analisadas nas perspectivas dos objetivos específicos desta pesquisa. Portanto, a evidência 

documental coletada foi analisada considerando os documentos referentes à Governo 

Eletrônico e os documentos referentes à Governança de TI. 

Nesse mesmo sentido, os questionários foram elaborados visando o levantamento 

das estratégias de Governo Eletrônico, bem como as ações de Governança de TI, nos órgãos e 

entidades do Governo do Estado do Ceará. A análise das entrevistas, bem como a ficha de 

entrevista elaborada, foi realizada em duas perspectivas, a partir da influência exercida pelas 

estratégias de Governo Eletrônico em ações de Governança de TI; e a partir da influência 

percebidas nas ações de Governança de TI, decorrentes das estratégias de Governo Eletrônico. 

                                                
14Documento disponível em: http://www2.seplag.ce.gov.br/content/aplicacao/SEAD/seplan/downloads/DIRETRIZES_PARA_O_PLANO_DE_GOVERNO.pdf 
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Figura 9 - Estrutura O
rganizacional G

overno do Estado do C
eará. 

Fonte: Sítio http://w
w

w
.ceara.gov.br
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Foi abordada, neste capítulo, a análise dos dados, bem como algumas discussões 

acerca dos prévios resultados obtidos. O capítulo está organizado em quatro grandes seções. 

Na primeira seção abordou-se a análise das políticas de Governo Eletrônico e Governança de 

TI do Estado do Ceará. 

Na segunda subseção desta seção foi abordada a análise dos questionários 

aplicados. Essa seção está organizada em três subseções. Na terceira seção do capítulo, a 

análise das entrevistas ganham forma. Na última seção deste capítulo buscou-se o retorno à 

estratégia inicial do Estudo de Caso, com base nas proposições teóricas (Governo Eletrônico e 

Governança de TI) afim de estabelecer a influência existente entre os temas da pesquisa e 

identificar como essa influência ocorre. 

 

4.1  Análise das Políticas de Governo Eletrônico e Governança de TI. 

 

Considerando que a informação do tipo documental é de extrema importância 

para a pesquisa do tipo Estudo de Caso (YIN, 2001), foram selecionados 32 documentos de 

políticas relacionados aos temas Governo Eletrônico e Governança de TI. São um total de 04 

Leis, 22 Decretos, 02 Resoluções, 03 Instrução Normativa e 01 Portaria. 

Para análise dos dados documentais, foi selecionada a técnica de análise de 

conteúdo qualitativa na perspectiva de Miles e Huberman (1994). A análise foi dividida em 

três fases: (1) Redução dos dados, conhecida como a fase de organização, momento que são 

definidos os documentos; (2) Display ou exposição dos dados, onde ocorre a tarefa de 

codificação, envolvendo o recorte, a enumeração e a classificação dos documentos, e por fim; 

(3) Tratamento dos dados e interpretação. Nas próximas subseções estão detalhadas as três 

etapas mencionadas, bem como os seus resultados. 

 

4.1.1  Seleção e identificação dos documentos. 

 

Para Bardin (1977) a primeira fase da análise, nada mais é que a fase de 

organização do material. Bardin (1977) observa que esta fase possui três importantes missões, 

não necessariamente na ordem a seguir: (1) Definir o escopo dos documentos; (2) Formular as 

hipóteses e os objetivos de análise, e; (3) Elaborar indicadores que fundamentem a 

interpretação final. 
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Nessa perspectiva, entende-se como sendo objetivo principal da análise 

documental: Entender o contexto, no âmbito Legal, dos termos Governo Eletrônico e 

Governança de TI para o Poder Executivo do Estado do Ceará. E por ser esse o objetivo desta 

análise documental, não há hipótese estabelecida. Bardin (1977) ressalta que nem sempre são 

estabelecidas hipóteses, visto que não é obrigatório ter-se como guia as hipóteses para se 

proceder à análise. Para o autor, algumas análises podem efetuar-se “as cegas”, isto é, sem 

ideias (hipóteses) pré-concebidas (BARDIN, 1977). 

Quanto ao escopo dos documentos, observou-se a necessidade da criação de um 

corpus que para Bardin (1977) trata-se de um conjunto de documentos tido que devem ser 

submetidos aos procedimentos analíticos. Para que se constitua o corpus  são necessárias 

escolhas, seleções e regras (BARDIN, 1977). 

Os documentos selecionados para compor a evidência do tipo documental desta 

pesquisa satisfazem a regra da homogeneidade, na qual os documentos são homogêneos, 

obedecendo a critérios precisos de escolha e não apresentam demasiada singularidade fora 

desses critérios (BARDIN, 1977).  

Nessa perspectiva o corpus de documentos da pesquisa são as Políticas (Leis, 

Decretos, Instruções Normativas e Resoluções) publicadas no Diário Oficial do Estado do 

Ceará (DOE), no período de 1 de janeiro de 2004 à 31 de maio de 2014. No entanto, o corpus 

de documentos da análise se restringiu aos documentos de Política que tratam, no âmbito do 

Poder Executivo do Governo do Estado do Ceará, os temas Governo Eletrônico e Governança 

de TI.  

Foi utilizado o recurso de Pesquisa Textual disponibilizado no DOE do tipo “Que 

tenha todas as palavras” (Tipo 1) ou “Exatamente a frase” (Tipo 2). Os seguintes códigos 

foram utilizados na pesquisa: “Governo Eletrônico” “Governança de TI”, “Governança de 

Tecnologia”, “Gestão de Tecnologia”, “Gestão tecnológica”, “Informatização”, 

“Modernização tecnológica” e “Serviço eletrônico”.   

Para os códigos com relação direta ao tema desta pesquisa (Governo Eletrônico, 

Governança de TI e Governança de Tecnologia) foram realizados os dois tipos de buscas 

disponíveis no DOE. Para os demais códigos foi aplicada a busca do Tipo 2, exceto para 

“Informatização”, no qual utilizou-se o Tipo 1. Vale ressaltar que o sistema de busca do DOE 

permite que a consulta seja realizada de 12 em 12 meses, não sendo possível inserir intervalo 

de busca maior que um ano.  

Os totais de documentos catalogados considerando cada código acima 

especificado, conforme tipos de pesquisa disponíveis no Diário Oficial do Estado podem ser 
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observados na Tabela 4. Os resultados das buscas realizadas, por ano, podem ser conferidos 

no ANEXO D. 

 
Tabela 4 - Total de documentos catalogados. 
Tipo de 
Pesquisa 

Palavra Período Total de 
registros 

Total de 
documentos 

Documentos 
utilizados 

Tipo 1 Governo Eletrônico 01/01/2004 à 31/05/2014 5041 1966 25 
Tipo 2 Governo Eletrônico 01/01/2004 à 31/05/2014 125 85 1 
Tipo 1 Governança TI 01/01/2004 à 31/05/2014 83 79 1 
Tipo 2 Governança de TI 01/01/2004 à 31/05/2014 28 27 0 
Tipo 1 Governança Tecnologia 01/01/2004 à 31/05/2014 196 168 5 
Tipo 2 Governança de Tecnologia 01/01/2004 à 31/05/2014 20 18 1 
Tipo 2 Gestão de Tecnologia 01/01/2004 à 31/05/2014 1551 502 0 
Tipo 2 Gestão Tecnológica 01/01/2004 à 31/05/2014 17 14 0 
Tipo 1 Informatização 01/01/2004 à 31/05/2014 353 256 0 
Tipo 2 Modernização Tecnológica 01/01/2004 à 31/05/2014 75 64 0 
Tipo 2 Serviço Eletrônico 01/01/2004 à 31/05/2014 0 0 0 
TOTAL DE DOCUMENTOS 33 
Fonte: Documentos da pesquisa. 

Os seguintes indicadores foram obtidos considerando os totais de registro, 

documentos analisados e documentos utilizados, tal como pode-se observar na Tabela 5. 

 
Tabela 5 - Indicadores da pré análise. 

Nome do indicador Resultado 

Quantidade de registros identificados 7.489 
Quantidade de documentos analisados 3.179 
Quantidade de documentos utilizados 33 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Analisando os indicadores ano a ano (ANEXO D) observa-se que no ano de 2004 

e no ano de 2008 (anos iniciais da gestão executiva estadual) somam um total de 12 

documentos, o que representa um esforço voltado a publicação de Políticas ao temas da 

pesquisa logo que o administrador assume a gestão. Esse resultado implica em 37% dos 

documentos utilizados para esta pesquisa. O código Governo Eletrônico gerou um número 

significante de resultados de documentos para a pesquisa, totalizando 27 documentos, nos 

dois tipos de pesquisa, representando 84% dos documentos utilizados.  

Os códigos: “Gestão de Tecnologia”, “Gestão Tecnológica”, “Informatização”, 

“Modernização Tecnológica” e “Serviço Eletrônico” geraram resultados irrelevantes à etapa 

de pré-análise e seleção dos documentos. Os documentos ora selecionados contemplam os 

temas, em ordem decrescente de representatividade, nos resultados: “Governo Eletrônico”, 

“Governança de Tecnologia” e “Governança de TI” 
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Dessa forma, considerando a etapa de pré análise, em que ocorreu em especial a 

catalogação dos documentos, foram eleitos para esta pesquisa os seguintes documentos 

publicados no Diário Oficial do Estado do Ceará, listados em ordem cronológica: 
a) DECRETO No27.387, de 04 de março de 2004; 

b) DECRETO No27.400, de 15 de março de 2004; 

c) INSTRUÇÃO NORMATIVA No04 de 22 abril de 2004. 

d) LEI No13.494, de 22 de junho de 2004 

e) DECRETO No27.543, de 25 de agosto de 2004. 

f) DECRETO No27.552, de 03 de setembro de 2004 

g) DECRETO No27.803, de 20 de maio de 2005 

h) DECRETO No27.834, de 11 de julho de 2005. � 

i) DECRETO No28.640, de 08 de fevereiro de 2007 

j) DECRETO No28.835, de 13 de agosto de 2007. 

k) LEI No14.005, de 09 de novembro de 2007. � 

l) DECRETO No29.227, de 13 de março de 2008. 

m) DECRETO No29.255 de 09 de abril de 2008 

n) RESOLUÇÃO No02 de 6 de agosto de 2008. 

o) DECRETO No29.489, de 14 de outubro de 2008. �  

p) DECRETO No29.550, de 20 de novembro de 2008. � 

q) RESOLUÇÃO No03/2008, de 19 de setembro de 2008. 

r) DECRETO No29.640, de 05 de fevereiro de 2009. 

s) LEI No14.335, de 20 de abril de 2009. 

t) DECRETO No29.749, de 19 de maio de 2009. � 

u) DECRETO No29.879, de 28 de agosto de 2009. 

v) DECRETO No30.193, de 17 de maio de 2010. � 

w) LEI No15.018, de 04 de outubro de 2011. 

x) DECRETO No30.912, de 10 de maio de 2012. � 

y) DECRETO No30.939, de 10 de julho de 2012. 

z) DECRETO No31.065 de 28 de novembro de 2012. � 

aa) PORTARIA No1177/2011 

bb) DECRETO No31.199, de 30 de abril de 2013. 

cc) DECRETO No31.225, de 11 de junho de 2013. 

dd) RESOLUÇÃO No01/2013. � 

ee) DECRETO No31.266 de 01 de agosto de 2013. 

ff) INSTRUÇÃO NORMATIVA No01/2013. � 

gg) INSTRUÇÃO NORMATIVA No02/2014. � 

Os documentos supra relacionados foram organizados na tapa de exploração do 

material, visando facilitar a análise, conforme pode-se observar na seção  Exploração do 
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material. A organização dos documentos considerou a técnica de análise de conteúdo, 

utilizando-se do sistema categorial proposto por Bardin (1977). 

 

4.1.2  Exploração do material. 

 

A segunda etapa é a exploração do material, em que ocorre a definição de 

categorias, a identificação das unidades de registro e das unidades de contexto nos 

documentos. Trata-se de uma importante etapa, visto que possibilita as interpretações e 

inferências. Esta é a fase da descrição analítica do corpus, dessa forma, a codificação, a 

classificação e a categorização são essenciais nesta fase (BARDIN, 1977).  

Os documentos foram organizados em Categoria, Subcategoria e Unidade de 

Registro, conforme Quadro 16. Vale observar que são 28 (vinte e oito) documentos 

encontrados com os códigos relacionados ao tema Governo Eletrônico e 5 (cinco) documentos 

relacionados ao tema Governança de TI.  

No campo Categoria foram organizados os documentos conforme seus temas. No 

campo subcategoria, os documentos são distinguidos em Lei, Decreto, Instrução Normativa e 

Resolução. No campo unidade de registro, consta a identificação do documento, com a data 

de publicação. 
Quadro 16 - Categorização dos documentos. 
Categoria Subcategoria Unidade de Registro Unidade de Contexto 
Governo 
Eletrônico 

Lei LEI No14.335, de 20 de abril de 2009. Altera o dispositivo da Lei  No 
13.875, de 7 de fevereiro de 2007, e 
alterações subsequentes e dá outras 
providências. 

LEI No15.018, de 04 de outubro de 2011. Institui o Programa Estadual de 
Banda larga e dispõe sobre a 
participação de empresas privadas e 
órgãos públicos na exploração do 
Cinturão Digital. 

Decreto DECRETO No27.387, de 04 de março de 
2004; 

Institui e Regulamenta o Prêmio 
Ceará Governo Eletrônico e dá 
outras providências. 

DECRETO No27.400, de 15 de março de 
2004; 

Aprova o Regulamento da 
Secretaria Da Administração 
(SEAD) 

DECRETO No27.552, de 03 de setembro 
de 2004 

Dispõe sobre a Competência, 
Estrutura Organizacional e 
denominação dos cargos de direção 
e assessoramento superior da 
Secretaria da Administração 
(SEAD), aprova seu regulamento e 
dá outras providências. 

DECRETO No27.803, de 20 de maio de 
2005 

Institui a equipe de coordenação do 
projeto de sistema integrado de 
gestão para o governo do estado do 
Ceará, e dá outras providências. 
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DECRETO No28.640, de 08 de fevereiro de 
2007 

Dispõe sobre a competência, a 
estrutura organizacional e a 
denominação dos cargos de direção 
e assessoramento superior da 
Empresa de Tecnologia da 
Informação do Ceará (ETICE). 
 

DECRETO No28.835, de 13 de agosto de 
2007 

Aprova o regulamento da Empresa 
de Tecnologia da Informação do 
Ceará (ETICE). 

DECRETO No29.489, de 14 de outubro de 
2008 

Altera o estatuto da Empresa de 
Tecnologia da Informação do Ceará 
(ETICE). 

DECRETO No29.550, de 20 de novembro 
de 2008 

Altera a estrutura organizacional e 
aprova o regulamento  da Empresa 
de Tecnologia da Informação do 
Ceará (ETICE). 

DECRETO No29.640, de 05 de fevereiro de 
2009 

Institui e regulamenta o Prêmio 
Ceará de Cidadania Eletrônica e dá 
outras providências. 

DECRETO No29.749, de 19 de maio de 
2009 

Altera a estrutura organizacional e 
aprova o regulamento da Secretaria 
do Planejamento e Gestão 
(SEPAG) e dá outras providências. 

DECRETO No29.879, de 28 de agosto de 
2009 

Altera o estatuto da Empresa de 
Tecnologia da Informação do Ceará 
(ETICE). 

DECRETO No30.193, de 17 de maio de 
2010 

Dispõe sobre a criação do Sistema 
de Geotecnologias do Estado do 
Ceará, e dá outras providências. 

DECRETO No30.912, de 10 de maio de 
2012 

Aprova o estatuto da Empresa de 
Tecnologia da Informação do Ceará 
(ETICE). 

DECRETO No30.939, de 10 de julho de 
2012 

Dispõe sobre a operacionalização 
do Portal da Transparência do 
Poder Executivo estadual e dá 
outras providências. 

DECRETO No31.065 de 28 de novembro 
de 2012 

Regulamenta o Prêmio Ceará de 
Cidadania Eletrônica e dá outras 
providências. 

DECRETO No31.199, de 30 de abril de 
2013 

Dispõe sobre a organização e 
funcionamento dos Comitês 
Setoriais de acesso à Informação e 
dos serviços de informações ao 
cidadão do Poder Executivo do 
estado do Ceará, instituídos pela 
Lei estadual No15.175, de 28 de 
junho de 2012, e dá outras 
providências. 

DECRETO No31.225, de 11 de junho de 
2013 

Aprova o estatuto e dispõe sobre a 
distribuição e a denominação dos 
cargos de provimento em comissão 
da Empresa de Tecnologia da 
Informação do Ceará (ETICE). 

DECRETO No31.266 de 01 de agosto de 
2013 

Altera e acrescenta dispositivos ao 
regulamento do Prêmio “Ceará de 
Cidadania Eletrônica”. 

Resolução RESOLUÇÃO No03/2008, de 19 de 
setembro de 2008 

Dispõe sobre normas para 
estruturação, elaboração, 
manutenção e administração dos 
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websites governamentais, no 
âmbito do poder executivo do 
estado do Ceará, e dá outras 
providências. 

Instrução 
Normativa 

INSTRUÇÃO NORMATIVA No04 de 22 
abril de 2004 

Dispõe sobre a padronização e 
estruturação das páginas eletrônicas 
nos ambientes da internet e 
intranet, dos órgãos e entidades da 
Administração Pública Estadual e 
modifica a Instrução Normativa nº 
01, de 02 de abril de 2001. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA No02/2014 Disciplina sobre o funcionamento e 
procedimentos do Sistema de 
Virtualização de Processos – 
VIPROC, nos órgãos e entidades do 
Poder Executivo estadual. 

G
ov

er
na

nç
a 

de
 T

I 

Lei LEI No13.494, de 22 de junho de 2004 Institui o Conselho Superior de 
Tecnologia da Informação, o 
Comitê de gestores da Tecnologia 
da Informação, autoriza a 
instituição de Grupos de Trabalho 
Temáticos de Tecnologia de 
Informação, de Comitês de 
Gestores Temáticos de Tecnologia 
da Informação; Dispõe sobre o 
modelo de gestão da tecnologia da 
informação para a administração 
pública estadual; Revoga os 
dispositivos legais que indica, 
estabelece competências e dá outras 
providências. 

LEI No14.005, de 09 de novembro de 
2007.  

Altera dispositivos da Lei 
No13.875, de 7 de fevereiro de 
2007, e dá outras providências. 

Decreto DECRETO No27.543, de 25 de agosto de 
2004. 

Institui a Política de Gestão da 
Tecnologia da Informação para a 
Administração Pública estadual, e 
dá outras providências. 

DECRETO No27.834, de 11 de julho de 
2005. 

Cria o Programa de Fortalecimento 
da Governança Estadual-FPGE e 
institui a equipe de coordenação 
com a finalidade de gerenciar a 
formulação, a implementação de 
modelos, métodos e técnicas de 
gestão e executar, por meio de 
forças-tarefas, os projetos 
componentes do programa, e dá 
outras providências. 

DECRETO No29.227, de 13 de março de 
2008 

Dispõe sobre a Instituição da 
Política de Segurança da 
Informação dos ambientes de 
Tecnologia da Informação e 
Comunicação - TIC do Governo do 
Estado do Ceará e do Comitê 
Gestor de Segurança da Informação 
do Governo do Estado do Ceará – 
CGSI. 

DECRETO No29.255 de 09 de abril de 
2008 

Dispõe sobre a instituição do uso de 
Software Livre e estabelece as 
Diretrizes da Política de Software 
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Fonte: Autoria própria. 

Na categoria de Governo Eletrônico foi contabilizado um total de 23 políticas, 

sendo duas Leis, dezoitos Decretos, uma Resolução, duas Instruções  Normativas e uma 

Portaria. Na categoria Governança de TI foi contabilizado um total de 10 documentos, sendo 

duas Leis, quatro Decretos, duas Resoluções, uma Portaria e uma Instrução Normativa. O 

tratamento dado aos documentos catalogados foi detalhado na seção  Análise dos documentos 

de política.  

 

4.1.3  Análise dos documentos de política. 

 

 Esta é a terceira etapa do processo de análise das evidências do tipo documental. 

As duas primeiras etapas visam a catalogação dos documentos e sua organização, visando 

preparar o material de análise. Os documentos analisados tratam-se de políticas públicas 

acerca de Governo Eletrônico e Governança de TI. 

A Administração Pública (AP) tem a execução dos seus atos regida pela 

Constituição Federal. Mais especificamente, o Art. 37 define os Princípios Constitucionais 

Fundamentais dos atos Administrativos. Os princípios constitucionais administrativos, que 

estão no Art. 37 da constituição, formam a base de toda a Administração Pública.  

Esses princípios tem como objetivo orientar os atos administrativos, garantindo a 

boa administração, que reflete na gestão dos negócios públicos e na aplicabilidade dos seus 

recursos para o interesse da coletividade (SILVA, 2005). São um total de cinco princípios que 

Livre e do Comitê Gestor de 
Software Livre para o Governo do 
Estado do Ceará. 

Resolução RESOLUÇÃO No02 de 6 de agosto de 
2008 

Dispõe sobre o uso de software 
livre e dá outras providências. 

RESOLUÇÃO No01 de 29 de julho de 
2013. 

Regulamenta a execução de 
Planejamento Estratégico de 
Tecnologia da Informação e 
Comunicação. 

Portaria PORTARIA No1177/2011 
 
 

Constituir um Grupo de Trabalho 
(GT) a fim de definir a Política de 
Governança de Tecnologia da 
Informação (TI) nos órgãos e 
entidades do Governo do Estado. 

Instruções 
Normativas 

INSTRUÇÃO NORMATIVA No 01/2013; 
 

Dispõe sobre procedimentos para 
liberação de recursos financeiros 
orçamentários referentes à 
Tecnologia da Informação e 
Comunicação, procedimentos 
aplicáveis aos processos 
administrativos de aquisições de 
bens e contratação de serviços de 
TIC. 
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regem a AP: O Princípio da Legalidade; O Princípio da Impessoalidade; O Princípio da 

Moralidade; O Princípio da Publicidade; O Princípio da Eficiência. 

O cumprimento e a observância a esses princípios, por parte da Administração 

Pública, é obrigatório. Qualquer transgressão aos princípios é equivalente a uma ofensa a todo 

o sistema constitucional administrativo. Ressalta-se a inexistência de hierarquia quanto aos 

cinco princípios supracitados. Cada princípio tem a sua relevância constitucional (SILVA, 

2005).  

Para que os atos públicos sejam considerados legais é necessário que estejam 

fundamentados em leis vigente à esses, ou seja, o administrador público não pode promover 

ações que não sejam regulamentadas por lei. Conforme Meirelles (2007), o princípio da 

legalidade coloca as atividades do administrador sob os mandamentos da lei, em virtude do 

bem comum.  Em observância ao princípio da legalidade, toda a atividade da AP que não está 

permitida por lei é proibida (CARVALHO, 2003). 

Entendendo o contexto do princípio da Legalidade e observando os documentos 

relacionados a partir do Diário Oficial do Estado, as subseções abaixo visam interpretar, 

considerando os objetivos deste estudo, os documentos de Política que regulamentam as 

estratégias de Governo Eletrônico e as ações de Governança de TI. 

 

4.1.3.1  Prêmio Ceará Governo Eletrônico. 

 

Documentos analisados: 

a) DECRETO No27.387, de 04 de março de 2004; 

b) DECRETO No29.640, de 05 de fevereiro de 2009; 

c) DECRETO No31.065 de 28 de novembro de 2012; 

d) DECRETO No31.266 de 01 de agosto de 2013. 

O primeiro documento listado na busca realizada foi o Decreto nº 27.387, que 

institui e regulamenta o Prêmio Ceará Governo Eletrônico. Para tanto, a tecnologia da 

informação foi considerada como um componente estratégico e as ações de Governo 

Eletrônico deviam ser incentivadas pelo Governo do Estado, visando a melhoria da qualidade 

dos serviços prestados ao cidadão. 

Conforme o Decreto nº 27.387, o prêmio Ceará Governo Eletrônico é conferido 

anualmente por meio da Coordenadoria de Gestão Estratégica da Tecnologia da Informação 

da, até então, Secretaria da Administração. O objetivo do prêmio é destacar projetos 
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implementados e que efetivamente contribuam para melhoria da gestão, dos serviços públicos 

e informações disponibilizados pelo Governo do Estado. 

Na sua primeira versão o Prêmio Ceará Governo Eletrônico possuiu 3 categorias: 

Governo para cidadão; Governo para governo e; Governo para empresa. Poderiam se 

inscrever e participar do Prêmio os órgãos e entidades dos Poderes Executivo Estadual e 

Municipal, e os Poderes Legislativo e Judiciário do Estado do Ceará. 

Após a primeira versão, o Regulamento do Prêmio sofreu alterações pertinentes à 

época de sua realização, como por exemplo, o Decreto nº 29.640, que institui o regulamento 

para o Prêmio Ceará Governo Eletrônico do ano de 2009. As categorias do prêmio àquela data 

contemplam projetos de Inovação tecnológica, Software Livre e Inclusão Digital. 

Em 2012, por meio do Decreto nº 31.065, de 28 de novembro de 2012 foi 

regulamentada uma outra versão do Prêmio Ceará Cidadania Eletrônica. Nesta versão o 

prêmio contou com quatro categorias: Inovação, Inclusão digital, TI verde e Governança de 

TI. 

Em 02 de agosto de 2013, por meio do Decreto 31.266 foi alterado o Prêmio 

Ceará de Cidadania Eletrônica, bem como o seu regulamento. Dentre as alterações, essa 

versão do prêmio limitou a quantidade de projetos que poderiam ser inscritos por uma 

instituição, no máximo 03 projetos por categoria. A quantidade de categoria também foi 

alterada. Nesta versão o Prêmio passou a contar com apenas duas categorias: e-Cidadão e e-

Administração. 

 

4.1.3.2  Regulamento da SEPLAG. 

 

Documentos analisados: 

a) DECRETO No27.400, de 15 de março de 2004; 

b) DECRETO No27.552, de 03 de setembro de 2004 

c) LEI No14.005, de 09 de novembro de 2007.  

d) LEI No14.335, de 20 de abril de 2009.  

e) DECRETO No29.749, de 19 de maio de 2009.  

O primeiro documento acerca do regulamento da Secretaria do Planejamento do 

Estado, encontrado na busca realizada no Diário Oficial é o Decreto nº 27.400, que aprova o 

regulamento da, então, Secretaria da Administração, em 15 de março de 2004. A SEAD tem a 

missão de promover o aperfeiçoamento da gestão administrativa, visando o desenvolvimento 

do Estado. 



 100 

Como órgão de Execução programática, a SEAD possui a Coordenadoria de 

Gestão Estratégica da Tecnologia da Informação (COGETI), composta por: Um Núcleo de 

Governo Eletrônico; Uma célula de Planejamento e Acompanhamento; Uma célula de 

soluções estratégicas; Célula de análise de projeto; Célula de Infraestrutura corporativa; 

Núcleo de rede Governamental; Núcleo de Segurança da Informação; Célula de serviços 

corporativos, e o; Núcleo de Serviços Corporativos. 

Dentre as competências da COGETI consta a proposição e o incentivo de soluções 

de Governo Eletrônico alinhadas as ações do Governo, bem como avaliar o impacto das ações 

de Governo Eletrônico junto ao cidadão e à Administração Pública estadual. 

Entre outras atividades, cabe a COGETI coordenar o Comitê de Gestores das 

Áreas de Informática da Administração Pública Estadual, bem como coordenar Comitês 

Gestores Temáticos, constituídos por técnicos das setoriais para realizar a gestão 

compartilhada. A coordenação do prêmio Ceará Governo Eletrônico é também de 

responsabilidade da COGETI. 

Em 03 de Setembro de 2004, considerando a necessidade de tornar a máquina 

administrativa mais ágil e compatível com as necessidades e interesses da coletividade; e o 

esforço contínuo de adequação de modelos estruturais às políticas e estratégias de ação 

governamental, foi publicado o Decreto nº 27.552, dispondo sobre a competência, estrutura 

organizacional e denominação dos cargos de direção e assessoramento superior da Secretaria 

da Administração (SEAD), aprovando seu regulamento.  

A missão da SEAD não foi alterada, a COGETI manteve a sua estrutura, 

conforme Decreto 27.400. Contudo foram alteradas algumas de suas competências, a 

COGETI tornara-se responsável em realizar a gestão estratégica da TI do Governo do Estado 

do Ceará, propondo políticas e estratégias globais e setoriais de TI em conjunto com os 

demais órgãos e entidades estaduais para aprimorar a governança de TI e o seu alinhamento 

com a governança corporativa; no âmbito de Governo Eletrônico, sua competência deteve-se 

em articular e estimular os projetos de Inclusão Digital e projetos de Governo Eletrônico das 

setoriais relativos à interação com o cidadão, à melhoria da gestão interna do Governo e à 

integração com parceiros e fornecedores. 

Em 09 de novembro de 2007, por meio da Lei 14.005, a Secretaria de 

Administração juntamente com a Secretaria do Planejamento passam a compor a Secretaria 

do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará – SEPLAG. 

Em 20 de abril de 2009, por meio da Lei 14.335, foi alterada a competência da 

SEPLAG, que dentre outras atividades passou a coordenar os processos de planejamento, 
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orçamento e gestão no âmbito da Administração Estadual voltado ao alcance dos resultados 

previstos da ação do Governo; orientar a elaboração e promover a gestão dos instrumentos de 

planejamento do Governo Estadual. Coube ainda SEPLAG, por meio da Coordenadoria de 

Estratégias de TI – COETI, avaliar e acompanhar as ações de tecnologia da informação do 

Estado. 

Considerando a Lei 14.335, em 20 de abril de 2009 o Decreto 29.749 buscou 

adequar-se à Lei, alterando a estrutura organizacional e aprovando o novo regulamento da 

SEPLAG. Passou a valer a Coordenadoria de Estratégias de Tecnologia da Informação e 

Comunicação - COETI, contando apenas com a célula de monitoramento das ações de TIC. 

Dentre as competências da COETI, no Decreto 29.749 observa-se: coordenar e 

acompanhar o planejamento participativo de TIC; fomentar e divulgar os processos e projetos 

de inclusão digital e de governo eletrônico; exercer o papel de secretaria executiva do 

Conselho Superior de TIC; monitorar o orçamento de TIC nos órgãos e entidades estaduais, 

entre outras atividades correlatas. 

 

4.1.3.3  Padrões de Sites Governamentais. 

 

Documentos analisados: 

a) INSTRUÇÃO NORMATIVA No04 de 22 abril de 2004; 

b) RESOLUÇÃO No03/2008, de 19 de setembro de 2008. 

Em 22 de Abril de 2004, por meio da Instrução Normativa 04/2004 foi 

padronizada a estrutura das páginas eletrônicas nos ambientes da internet e intranet dos 

órgãos e entidades da Administração Pública Estadual. A Instrução Normativa foi publicada 

por meio do Conselho Superior em Informática do Estado, regido pela Lei 13.297, de 07 de 

abril de 2003. O Conselho considerou a necessidade de padronizar e estruturar as informações 

dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual disponíveis na Internet e Intranets 

 Entre as determinações da IN 04/2004 consta a responsabilidade pela 

confiabilidade, integridade e segurança da informações das páginas, que deve ser de cada 

órgão; As informações veiculadas devem ser datadas , conforme a ultima atualização. Por 

meio da IN normatizou-se os endereços eletrônico dos sites e do correio eletrônico. 

O layout da página, bem como recursos de busca, menu autoexplicativo, fale 

conosco, informações sobre o órgão, recursos que indiquem os responsáveis pelas 

informações disponíveis no site, bem como recursos de respostas a perguntas mais frequentes, 
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inclusive a relação dos principais dirigentes com email para comunicação, tornaram-se itens 

obrigatórios. 

A Secretaria da Administração Pública Estadual, por meio da COGETI é 

responsável por verificar e acompanhar o cumprimento das normas contidas na Instrução 

Normativa. Os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual tiveram um prazo de 30 dias 

para realizar a sua adequação. 

Em 2008, por meio da Resolução nº03, o Conselho Superior de Tecnologia da 

Informação e Comunicação, resolve normatizar a estruturação, elaboração manutenção e 

administração dos websites governamentais, considerando que: a internet é um canal de 

comunicação entre o Governo e a sociedade, os websites institucionais devem permitir o 

acesso a prestação de serviços básicos de interesse do cidadão; a informação disponível pela 

Administração Pública deve estar amplamente disponível. 

A Resolução define regras para adoção do nome de domínio na internet; o 

conteúdo do site, conforme sua clareza e propósito; o uso do idioma padrão e opcionais; a 

acessibilidade; os tipos de ferramentas para desenvolvimento dos sites; bem como a 

confiabilidade, integridade e segurança do conteúdo disponível na internet. 

 

4.1.3.4  Políticas de Governança de TI. 

 

Documentos analisados: 

a) LEI No13.494, de 22 de junho de 2004; 

b) LEI No14.005, de 09 de novembro de 2007.  

c) DECRETO No27.543, de 25 de agosto de 2004; 

d) DECRETO No27.803, de 20 de maio de 2005; 

e) DECRETO No27.834, de 11 de julho de 2005; 

f) RESOLUÇÃO No01/201, de 29 de julho de 2013. 

Em 22 de junho de 2004, por meio da Lei nº 13.494 foram instituídos o Conselho 

Superior de Tecnologia da Informação e o Comitê de Gestores da tecnologia da Informação. 

Ainda por meio da Lei 13.494 foi autorizada a instituição de Grupos de Trabalhos Temáticos 

de tecnologia da informação, bem como de Comitês Gestores Temáticos de tecnologia da 

informação. Por fim, a Lei dispôs sobre o Modelo de Gestão de Tecnologia da Informação 

para a Administração Pública estadual, revogando os dispositivos legais que indica, estabelece 

competências e dá outras providências. 
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O Conselho Superior de Tecnologia da Informação – CSTI foi instituído sob a 

coordenação da Secretaria da Administração- SEAD, composto pelos Secretários da 

Administração, que será o Presidente, do Planejamento e Coordenação, da Fazenda, da 

Ciência e Tecnologia e pelo Diretor-Presidente da Empresa de Tecnologia da Informação do 

Ceará-ETICE.  

Em novembro de 2007, por meio da Lei 14.005 O Conselho Superior de 

Tecnologia da Informação passa a denominar- se Conselho Superior de Tecnologia da 

Informação e Comunicação – CSTIC, sendo presidido pela Secretaria do Planejamento e 

Gestão, competindo-lhe deliberar sobre as políticas, estratégias e projetos estruturantes de 

Tecnologia da Informação e Comunicação, para a Administração Pública Estadual, incluindo 

ações de Governo Eletrônico e inclusão digital. 

O Comitê de Gestores da Tecnologia da Informação - CGTI, coordenado pela 

CGETI, é composto pelos gestores de tecnologia da informação dos órgãos e entidades 

estaduais. Os Comitês Gestores-CGs temáticos de Tecnologia da Informação, Inter setoriais, 

são compostos por representantes dos órgãos e entidades estaduais. 

Por meio da Lei, foi autorizada, quando necessária, a instituição de Grupos de 

Trabalho GTs, temáticos de Tecnologia da Informação, Inter setoriais, coordenados pela 

CGETI, compostos por técnicos, de acordo com as necessidades e especificidades dos 

trabalhos a serem realizados. 

O Modelo de Gestão da Tecnologia da Informação no âmbito da Administração 

Pública Estadual é composto pelas seguintes estruturas: Conselho Superior de Tecnologia da 

Informação-CSTI; Secretaria da Administração-SEAD; Coordenadoria de Gestão Estratégica 

da Tecnologia da Informação - CGETI; Comitê de Gestores da Tecnologia da Informação-

CGTI; Comitê Gestores-CGs, temáticos de TI; Grupos de Trabalho-GTs, temáticos de 

TI; Comissão de Programação Financeira e Crédito Público-CPFCP; Empresa de Tecnologia 

da Informação do Ceará-ETICE; órgãos e entidades estaduais. 

Cada item da estrutura possui sua competência dentro do Modelo de Gestão de 

Tecnologia Estadual. Em especial, compete ao CSTI, deliberar sobre as estratégias, políticas 

gerais, projetos estruturantes e estratégicos de Tecnologia da Informação, para a 

Administração Pública Estadual, incluindo ações de Governo Eletrônico. 

Em 25 de Agosto de 2004, por meio do Decreto 27.543 foi instituída a Política de 

Gestão da Tecnologia da Informação para a Administração Pública estadual, considerando 

que a Tecnologia da Informação é um componente estratégico que deve ser aplicado na 
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Administração Pública Estadual visando proporcionar a melhoria da gestão pública, dos 

processos organizacionais e da qualidade dos serviços prestados ao cidadão. 

A Política de Gestão da Tecnologia da Informação tem o objetivo de proporcionar 

o aperfeiçoamento da gestão da TI, visando contribuir com a otimização dos processos e 

decisões governamentais e com a melhoria dos serviços públicos prestados para atendimento 

às necessidades e expectativas do cidadão, alinhados às orientações estratégicas do Governo. 

O estimulo ao desenvolvimento de projetos de Governo eletrônico, visando a 

ampliação de serviços online no Portal do Governo, bem como a contribuição para a 

interiorização da prestação de serviços do Estado, principalmente por meio de ações de 

Governo Eletrônico, são entre outros, os objetivos fins dessa Política. 

As premissas básicas da Política fazem referências à Gestão Estratégia da 

informação; Inclusão digital; foco no cliente interno e no cidadão; Melhoria da relação do 

Governo com o cidadão. As diretrizes do governo observam as orientações acerca de Governo 

Eletrônico, Rede Governamental, Orçamento, planejamento e aplicação de recursos em TI, 

entre outras orientações que visem a gestão estratégica da TI no âmbito do Poder Executivo 

estadual. 

A Política de Gestão da Tecnologia da Informação é coordenada pela Secretaria 

da Administração, através da Coordenadoria de Gestão Estratégica da Tecnologia da 

Informação - CGETI que é responsável pela sua gestão, orientação para implementação e 

constante acompanhamento visando a sua melhoria e atualização sistemática em função da 

dinâmica das mudanças. 

Em 20 de maio de 2005, por meio do Decreto nº 27.803 foi instituída a Equipe de 

Coordenação do Projeto de Sistema Integrado de Gestão para o Governo, considerando a 

necessidade de informações gerenciais que subsidiem a tomada de decisão pela alta gestão do 

Governo Estadual, como também a necessidade de modernização e integração dos sistemas de 

informações que a época atendia à Administração Pública Estadual, além da necessidade de 

uma equipe para coordenar o processo de concepção, aquisição e implantação de um Sistema 

Integrado de Gestão para o Governo do Estado do Ceará. 

A Equipe de Coordenação do Projeto de Sistema Integrado de Gestão para o 

Governo do Estado - ECPSIG, subordinada ao Comitê de Gestão por Resultados e Gestão 

Fiscal - COGERF, tem a finalidade de coordenar o processo de concepção, aquisição e 

implantação de um Sistema Integrado de Gestão para o Governo do Estado do Ceará. No 

documento da Política constava a seguinte configuração gráfica do Organograma do PSIG. 
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Figura 10 - Estrutura organizacional - COGERF. 

 
Fonte: Decreto nº 27.803. 

 

Ainda no âmbito da Gestão de TI, em 11 de julho de 2005, por meio do Decreto nº 

27.834 criou-se o Programa de Fortalecimento da Governança Estadual-PFGE, que dentre 

outros objetivos, visava a restruturação interna do Governo no que concerne a gestão fiscal, 

gerência de contas, melhoria dos processos integrados e qualidade dos serviços prestados. 

Tratava-se em especial da melhoria complete do processo de Governança Estadual. 

Por fim, o último documento de política referente à Governança de TI analisado, é 

a Resolução Nº 01 de 2013, publicada no dia 29 de julho, que dispõe acerca do Planejamento 

das Estratégias de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC). A Resolução 

determina que todas as áreas de tecnologia de comunicação, setoriais dos órgãos e entidades 

da Administração Pública realizem o seu planejamento estratégico e o seu devido 

acompanhamento, que deve ocorrer quadrimestralmente. A revisão do PETIC deve ocorrer 

com representantes da alta administração do órgão, sendo o acompanhamento dessa revisão 

realizado pela COETI, conforme cópia enviada pelo órgão/entidade. 

 

4.1.3.5  A Empresa de Tecnologia do Ceará. 

 

Documentos analisados: 

a) DECRETO No28.640, de 08 de fevereiro de 2007; 

b) DECRETO No28.835, de 13 de agosto de 2007; 

c) LEI No14.005, de 09 de novembro de 2007; 

d) DECRETO No29.489, de 14 de outubro de 2008;  



 106 

e) DECRETO No29.550, de 20 de novembro de 2008; 

f) DECRETO No29.879, de 28 de agosto de 2009; 

g) DECRETO No30.912, de 10 de maio de 2012;  

h) DECRETO No31.225, de 11 de junho de 2013. 

O primeiro documento disponibilizados nas buscas no Diário Oficial do Estado 

em referência a Empresa de Tecnologia do Estado do Ceará - ETICE é o Decreto nº 28.640, 

de 08 de fevereiro de 2007, que dispõe sobre a competência, a estrutura organizacional e a 

denominação dos cargos de direção e assessoramento superior da ETICE. 

A ETICE foi criada em 24 de março de 2000, por meio da Lei nº 13.006. O 

Decreto nº 28.640 considerou a restruturação do modelo de gestão do Poder Executivo 

estadual, definindo que é de competência da ETICE a execução das políticas de Tecnologia 

para o Governo do Estado do Ceará; a captação de recursos externos destinados à inovação 

tecnológica e à modernização de sistemas de informação de Governo e a realização de 

pesquisa científica e tecnológica na área de TIC, visando a melhoria dos serviços oferecidos à 

Administração Pública e aos cidadãos. Conforme a Lei 14.005 de 09 de novembro de 2007, a 

ETICE é uma empresa vinculada a Secretaria do Planejamento e Gestão (Antiga SEAD). 

Algumas das missões estabelecidas para a ETICE estão no âmbito da gestão da 

tecnologia e do governo eletrônico, tais como: O desenvolvimento de novos sistemas de 

informática para o Governo e o cidadão; Prestar serviços de suporte técnico e de gestão da 

área de tecnologia do Governo do Estado, e; Coordenar de forma articulada e integrada as 

ações de Governo Eletrônico com o objetivo de fomentar e viabilizar a utilização da 

tecnologia, pelos órgãos e entidades estaduais e, em particular, da Internet, na agilização dos 

processos administrativos internos, na obtenção de maior transparência das ações do Governo 

e na universalização e melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão 

Para tanto, dentro da sua estrutura organizacional existe a Diretoria de Cidadania 

Eletrônica, com a competência de articular, propor e prestar assessoria em projetos de 

Inclusão Digital e de Governo Eletrônico das setoriais relativos à interação com o cidadão, à 

melhoria da gestão interna do Governo e à integração com parceiros e fornecedores. 

Em agosto, ainda de 2007, por meio do Decreto nº 28.835, de 13 de agosto de 

2007, foi aprovado o regulamento da ETICE, ressalta-se que conforme o Decreto, os 

administradores e empregados da Etice, bem como os servidores públicos com exercício na 

empresa, são obrigados a guardar sigilo quanto aos elementos e informação manipulados 

Novas alterações não pertinentes a este estudo foram realizadas na Estrutura 

Organizacional, Regulamento e Estatuto da ETICE, por meio dos Decretos nº 29.489, de 14 
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de outubro de 2008; nº 29.550, de 20 de novembro de 2008; nº29.879, de 28 de agosto de 

2009; Decreto nº 30.912, de 10 de maio de 2012; Decreto nº 31.225, de 11 de junho de 2013 . 

Não houve mudanças significativas em relação ao contexto deste estudo. 

 

4.1.3.6  Políticas de operação de TI. 

 

Documentos analisados: 

a) DECRETO No29.227, de 13 de março de 2008; 

b) DECRETO No29.255 de 09 de abril de 2008; 

c) RESOLUÇÃO No02 de 6 de agosto de 2008; 

d) DECRETO No30.193, de 17 de MAIO de 2010; 

e) LEI No15.018, de 04 de outubro de 2011; 

f) DECRETO No30.939, de 10 de julho de 2012; 

g) DECRETO No31.199, de 30 de abril de 2013; 

h) PORTARIA No1177/2011; 

i) INSTRUÇÃO NORMATIVA No 01/2013; 

j) INSTRUÇÃO NORMATIVA No02/2014; 

Em 13 de março de 2008, foi instituída a Política de Segurança da Informação do 

Estado do Ceará por meio do Decreto nº 29.227, instituindo o Comitê Gestor de Segurança da 

Informação - CGSI, sendo a Assessoria de Estratégias de TI - ASETI, da Secretaria do 

Planejamento e Gestão, juntamente com a ETICE e o CGSI, ficaram responsáveis por dirimir 

eventuais dúvidas e orientar quanto à aplicação da Política de segurança, que entrou em vigor 

na data da sua publicação. 

A Política de Segurança passou a ser aplicada a todas às áreas de todos os órgãos 

e entidades do Poder Executivo estadual. Definindo responsabilidades especificas ao CGSI, à 

gestão máxima dos órgãos, ao gestor de tecnologia e todos os usuários de cada órgão. A 

Política possui cinco diretrizes e seis normas. 

Uma outra política de definições de operação de TI, identificada a partir da busca 

no Diário Oficial do Estado, é a Política do Software Livre, definida por meio do Decreto 

nº29.255, de 09 de abril de 2008. Além dos termos da Política, o Decreto define o Comitê 

Gestor de Software Livre - CGSI. 

Por meio do Decreto ficou instituído o uso preferencial de Software Livre como 

ferramenta corporativa padrão de execução e gestão da política estadual de tecnologia da 
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informação. O CGSI é formado por técnicos representantes dos órgãos e entidades estaduais 

com conhecimento em Software Livre. 

Dentre as competências do CGSI constam: A realização do planejamento do 

Projeto de Software Livre estadual; Fomento de parcerias entre iniciativas privadas e 

comunidades de software livre; Análise e acompanhamento das principais iniciativas de 

software livre dos órgãos. A Política de Software Livre é  constituída por nove diretrizes e 

entrou em vigor na data da sua publicação. 

Em 06 de agosto de 2008, foi publicada a Resolução 02, dispondo sobre o uso de 

software livre padronizando o uso de PostgreeSQL e MySQL para banco de dados; Linux 

para sistemas operacionais, servidores e estações de trabalho, e; BrOffice para suíte de 

escritório. 

Em maio de 2010, foi criado, por meio do Decreto nº30.193, o Sistema de 

Geotecnologias do Estado do Ceará, tendo como objetivos: Promover o adequado 

ordenamento na geração, no armazenamento, no acesso, no compartilhamento, na 

disseminação e no uso dos dados geoespaciais de origem estaduais, em proveito do 

desenvolvimento do Estado. 

O Sistema de Geotecnologia do Estado do Ceará é composto por: Comitê Gestor; 

Comitê técnico; Gerência executiva, e; Órgãos  e Entidades do Poder Executivo Estadual. 

Cada componente do Comitê possui suas atividades e competências específicas: 

Outra importante política de operação de TI catalogada na busca realizada no 

DOE é o Programa Estadual de Banda Larga, instituído por meio da Lei 15.018, de 04 

outubro de 2011. O programa teve como objetivo fomentar e difundir o uso e o fornecimento 

de bens e serviços de tecnologias de informação e comunicação. 

Coube a ETICE implementar e gerencias as redes de comunicação de propriedade 

do Governo; gerenciar a infraestrutura de redes, objeto de concessão; prestar apoio e suporte à 

políticas públicas de conexão à internet, e; prestar serviços de transporte de dados, acesso e 

conexão à internet em banda larga. 

A Lei autoriza a ETICE a cobrança pelos serviços de tecnologia da informação 

que prestar aos órgãos públicos do Governo ou outras instituições públicas ou privadas. Ainda 

por meio da Lei, foi instituído o Comitê Gestor do Cinturão Digital, composto pelo Secretário 

do Planejamento e Gestão, Secretário chefe da Casa Civil e Presidente da Etice. 

Em julho de 2012, alinhado a Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, 

foi disposto por meio do Decreto nº 30.939 a operacionalização do Portal da Transparência do 
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Poder Executivo Estadual. O portal da transparência foi instituído pela Lei nº 13.875, de 

fevereiro de 2007. 

O Portal da transparência é um canal disponível na internet por meio do qual são 

disponibilizadas à sociedade informações de interesse coletivo, produzidas ou custodiadas 

pelos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado do Ceará. 

Sobre acesso à informação, em abril de 2013, considerando a Lei Estadual nº 

15.175 de 28 de junho de 2012, a Lei da Informação, foi disposto sobre a organização e 

funcionamento dos Comitês Setoriais de acesso à informação e dos serviços de informação ao 

cidadão do Poder Executivo do Estado do Ceará. O Comitê tem a finalidade de assegurar 

acesso imediato às informações. 

O Comitê é responsável em propor a classificação das informações consideradas 

sigilosas para o Governo, sendo de responsabilidade dos órgãos e entidades assegurar o 

funcionamento dos Serviços de Informação ao Cidadão, visto que conforme o Decreto, 

qualquer pessoa física ou jurídica poderá apresentar pedido de acesso à informação. 

Em 2012, por meio da Portaria nº 1177/2011 foi constituído o Grupo de Trabalho 

a fim de definir a Política de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação nos 

órgãos e entidades do Poder Executivo estadual. O grupo foi instituído por considerar a 

necessidade de implementar  uma política que promova o uso eficiente e eficaz dos recursos 

de TIC bem como seu alinhamento aos objetivos estratégicos de Governo. Aparentemente, o 

Grupo formado não concluiu suas atividades, considerando que a busca realizada no DOE não 

teve nenhum registro acerca da Política de Governança de TI do Estado do Ceará. 

Em 2013, por meio da Instrução Normativa 01 de 2013, da Secretaria do 

Planejamento e Gestão do Estado do Ceará, foram definidos procedimentos para liberação de 

recursos financeiros orçamentários referentes à Tecnologia da Informação e Comunicação, 

bem como procedimentos aplicáveis aos processos administrativos de aquisições de bens e 

contratação de serviços de TIC. Conforme a IN 01/2013 é responsabilidade da SEPLAG, por 

meio da COETI analisar os instrumentos de planejamento, termos de referencia para 

contratações/aquisições de objetos de TIC. 

Por fim, em 30 de maio de 2014, foi publica a Instrução Normativa 02/2014, 

disciplinando o funcionamento e o procedimento do sistema de Virtualização de Processos – 

VIPROC, nos órgãos e entidades do Poder Executivo estadual. A IN visa disciplinar as 

atividades relacionadas ao recebimento, cadastro, tramitação e controle de documentos nos 

órgãos e entidades do poder executivo estadual. O VIPROC recebe inclusive processos de 
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outros poderes: Tribunal de Contas do Estado – TCE; Procuradoria Geral do Estado – PGE. A 

instrução define funções básicas e procedimentos padrões do VIPROC. 

 

4.1.4  Resumo da análise dos dados do tipo documental. 

 

A análise de dados do tipo documental visou catalogar o número máximo de 

documentos públicos disponíveis no Diário Oficial do estado de forma a identificar o contexto 

das políticas de Governo Eletrônico e Governança de TI no Estado do Ceará. 

Foram identificados um total de trinta e um documentos, entre leis, decretos, 

resoluções, portarias e instruções normativas, conforme resumido na Quadro 17. Os 

documentos foram organizados em categorias, subcategorias, unidade de registro e unidade de 

contexto, visando a organização e uma análise inicial dos arquivos. Em seguida cada 

documento foi detalhadamente lido, tendo as seções, que referenciam diretamente ou 

indiretamente os temas da pesquisa, transcritas.  

 
Quadro 17 - Resumo analítico das políticas. 

Item de análise Documento relacionado Resumo analítico 
Prêmio Ceará 
Governo Eletrônico. 

DECRETO No27.387, de 04 de março de 
2004; 
DECRETO No29.640, de 05 de fevereiro de 
2009. 
DECRETO No31.065 de 28 de novembro de 
2012.  
DECRETO No31.266 de 01 de agosto de 
2013. 

O Prêmio Ceará Governo Eletrônico 
teve início em 2004. A cada versão as 
categorias do prêmio são alteradas, 
considerando as demandas tecnológicas 
de Governo. O Prêmio tem como 
principal objetivo destacar projetos 
implementados e que efetivamente 
contribuam para melhoria da gestão, dos 
serviços públicos e informações 
disponibilizados pelo Governo do 
Estado 

Regulamento da 
SEPLAG. 

DECRETO No27.400, de 15 de março de 
2004; 
DECRETO No27.552, de 03 de setembro de 
2004 
LEI No14.005, de 09 de novembro de 2007.  
LEI No14.335, de 20 de abril de 2009.  
DECRETO No29.749, de 19 de maio de 
2009.  

A Secretaria do Planejamento e Gestão 
do Estado tem, no contexto de 
normatização de tecnologia, o papel de 
definir políticas de tecnologia da 
informação para o Estado, por meio da 
Coordenaria de Estratégias de 
Tecnologia da Informação, que por sua 
vez tem um papel fundamental em 
fomentar, avaliar e monitorar a 
execução das políticas. 

Padrões de Sites 
Governamentais. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA No04 de 22 
abril de 2004; 
RESOLUÇÃO No03/2008, de 19 de 
setembro de 2008. 

Em 2004, foi publicada uma 
normatização com vistas a padronizar o 
portais do Governo do Estado. Algumas 
das definições constava, no âmbito do 
nome do domínio e subdomínio dos 
portais e nomes das contas de correios 
eletrônicos. Em 2008, outra norma visou 
a estruturação, elaboração manutenção e 
administração dos websites 
governamentais, 
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Fonte: Autoria própria. 
 

O que ficou bem claro com a análise dos documentos, além do resumo 

supramencionado, é que em um contexto geral,  Governo do Estado do Ceará possui uma 

Política de Gestão de Tecnologia com sua estrutura devidamente definida: Conselho Superior 

de Tecnologia da Informação; Secretaria executiva (COETI); Um órgão superior de execução; 

Comitês de gestores de TIC; Comitês Temáticos; Grupos de Trabalho, e; Os órgãos e 

entidades do Estado. A Figura 11 representa graficamente essa estrutura, os seus 

componentes, atribuições e relacionamentos. 

 

Política de 
Governança de TI. 
 

LEI No13.494, de 22 de junho de 2004; 
LEI No14.005, de 09 de novembro de 2007.  
DECRETO No27.543, de 25 de agosto de 
2004; 
DECRETO No27.803, de 20 de maio de 
2005; 
DECRETO No27.834, de 11 de julho de 
2005.  
RESOLUÇÃO No01, de 29 de julho de 
2013. 

No âmbito de políticas voltadas a 
Governança de TI, constam as normas 
que criam e regulamentam o Conselho 
Superior de Tecnologia, definindo sua 
estrutura e competências de cada órgão 
envolvido no processo de decisão e 
definição de políticas. 

A Empresa de 
Tecnologia do Ceará. 
 
 

DECRETO No28.640, de 08 de fevereiro de 
2007; 
DECRETO No28.835, de 13 de agosto de 
2007; 
LEI No14.005, de 09 de novembro de 2007; 
DECRETO No29.489, de 14 de outubro de 
2008;  
DECRETO No29.550, de 20 de novembro de 
2008; 
DECRETO No29.879, de 28 de agosto de 
2009; 
DECRETO No30.912, de 10 de maio de 
2012;  
DECRETO No31.225, de 11 de junho de 
2013. 

A ETICE tem um papel importante 
dentro da estrutura do Conselho 
Superior de Tecnologia da Informação e 
Comunicação. A empresa é responsável 
de viabilizar a execução das Políticas de 
Tecnologia, além de participar da 
definição das Políticas de Tecnologia 
estaduais.  Como missão a empresa visa 
prestar serviços de suporte técnico e de 
gestão da área de tecnologia,  coordenar 
de forma articulada e integrada as ações 
de Governo Eletrônico. 

Políticas de operação 
de TI. 
 

DECRETO No29.227, de 13 de março de 
2008; 
DECRETO No29.255 de 09 de abril de 
2008; 
RESOLUÇÃO No02 de 6 de agosto de 2008; 
DECRETO No30.193, de 17 de MAIO de 
2010; 
LEI No15.018, de 04 de outubro de 2011; 
DECRETO No30.939, de 10 de julho de 
2012; 
DECRETO No31.199, de 30 de abril de 
2013; 
PORTARIA No1177/2011; 
INSTRUÇÃO NORMATIVA No 01/2013; 
INSTRUÇÃO NORMATIVA No02/2014; 

Algumas políticas encontradas na busca 
do DOE visam normatizar as operações 
de TI, tal como: A Política de Segurança 
da Informação; A Política do Software 
Livre; A Política de Geotecnologia; O 
Programa estadual de Banda Larga; A 
Política que normatiza o acesso à 
Informação; A Política de Virtualização 
de Processos; A Instrução que dispõe 
sobre a análise e aquisições de serviços 
de TIC, e; O Portal da transparência. 
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Figura 11 - Estrutura organizacional do CSTIC. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Além disso, observou-se com a análise documental, que existem normas 

específicas para estratégias de Governo Eletrônico (tal como, as normas e padrões dos sites 

governamentais) e para algumas ações de Governança de TI (tais como, a estruturação do 

CSTIC e a padronização do uso de tecnologias). 

Na próxima seção deste capítulo estão organizadas as análises realizadas nos 

questionários coletados. Foi um total de 52 órgãos respondentes. As técnicas utilizadas nas 

análises dos questionários são extraídas da Estatística Descritiva. Vale ressaltar que a 

evidência do tipo questionário tem um papel fundamental nesta pesquisa, o de apresentar a 

atual situação das estratégias principais de Governo Eletrônico e das ações de Governança de 

TI. 

 

4.2  Análise dos questionários 

 

Os questionários são um método popular para coletar dados, que podem ser 

aplicados à pesquisas positivistas ou fenomenológica. Para Richardson (2012) os 

questionários visam cumprir pelo menos duas funções: descrever as características e medir 

determinadas variáveis de um grupo social. Nessa perspectiva as informações obtidas 

permitem observar as características de um indivíduo ou de um grupo.  
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Foram utilizadas as técnicas da Estatística Descritiva como método de análise dos 

dados obtidos a partir dos questionários. Os dados foram coletados por meio de formulário 

eletrônico disponibilizado na Internet, no servidor Digital Oscean, com 512 Megabyte de 

memória, 20 Gigabyte de espaço em disco, hospedado em São Francisco (Estados Unidos), 

com sistema operacional Ubuntu 14.04.  

A ferramenta usada para elaboração do questionário é o LimeSurvey, versão 2.05, 

trata-se de um software livre OpenSource. Além disso foi necessário o uso do PHP 5 e 

MySQL 5.5. A Figura 12 mostra a tela de administração do LimeSurvey.  

 
Figura 12 - Tela de administração do LimeSurvey. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

As próximas duas subseções trazem, em detalhe, a análise realizada em cada 

questionário aplicado (Governo Eletrônico e Governança de TI). O questionário de Governo 

eletrônico foi composto por 24 questões, distribuídas pelos Eixos: Cidadão, Melhoria da 

Gestão Interna e Interação com Parceiros e Fornecedores. O questionário de Governança de 

TI, composto por 38 questões buscou verificar as ações de Governança de TI existentes nos 

órgãos e entidades do Poder Executivo estadual. 

 

4.2.1  Análise das Estratégias de Governo Eletrônico 

 

O questionário de Levantamento das Estratégias de Governo Eletrônico foi 

aplicado aos 58 órgãos e entidades do poder Executivo Estadual. Foram contabilizadas 52 
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respostas, sendo 45 dos 58 órgãos e entidades do organograma do Governo do Estado do 

Ceará e 7 órgãos, entidades e vinculadas que se disponibilizaram a responder os questionários. 

Na Tabela 6 verifica-se o percentual por tipo hierárquico dos respondentes. 
Tabela 6 - Percentual por tipo de órgãos respondentes. 

Tipo Percentual 
Administração direta 40% 
Autarquia 20% 
Economia Mista 15% 
Vinculados 10% 
Fundações 10% 
Empresa Pública 5% 

Fonte: Autoria própria. 

 

Observa-se com os resultados da Tabela 6 que a maioria dos respondentes são os 

órgãos da administração direta do Governo, sendo o segundo tipo mais presente nas respostas 

aos questionários, as Autarquias. Vale ressaltar que em termos de representatividade da 

pesquisa, considerando o organograma do próprio Governo, 100% das empresas públicas e 

dos órgãos de Sociedade de Economia Mista participaram respondendo aos questionários. 

85% das Autarquias também participaram do levantamento por meio dos questionários, e por 

fim, 70% dos órgãos da Administração Direta e Fundações enviaram suas respostas. A 

pesquisa obteve um total de aproximadamente 80% de respondente, considerando o público 

inicial de 58 órgãos.  

Quanto a identificação do respondente, a pesquisa trouxe 06 opções do cargo, 

listados hierarquicamente, sendo Diretor de TI, Gestor de TI, Responsável pelo 

Desenvolvimento de Soluções e Responsável pela Infraestrutura, Analista de Sistema e 

Analista de Suporte.  

 
Tabela 7 - Cargo/Função dos respondentes. 

Fonte: Autoria própria. 

 
Para Weill e Ross (2004) uma Governança de TI efetiva está relacionada com a 

tomada de decisão. Dessa forma a estrutura de poder em relação  a decisão, conforme os 

Tipo Percentual 
Diretor de TI 5% 
Gestor de TI 75% 
Responsável pelo desenvolvimento 1% 
Responsável pela infraestrutura 4% 
Analista de sistema 1% 
Analista de suporte 1% 
Outros 8% 
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autores, tem uma importante influência. A Figura 13traz, com base nos organogramas 

analisados, um modelo da estrutura hierárquica utilizado no Governo do Estado. Vale que 

nomenclatura, embora um pouco diferenciada em cada órgão, segue a posição hierárquica, 

conforme Figura 8. 

 
Figura 13 - Modelo de estrutura hierárquica do Governo. 

 
Fonte: Autoria própria, com base nos organogramas analisados. 

 

Para entender a estrutura dos órgãos e entidades, ou até mesmo, identificar a 

estrutura predominante no Governo do Estado, foram analisados 52 organogramas, referentes 

aos órgãos respondentes. Os resultados estão expostos na Tabela 8, por ordem de significância 

de poder decisório da localização na estrutura organizacional. 

 
Tabela 8 - Estrutura hierárquica do departamento de TI. 

Tipo Percentual 
Diretoria 4% 
Coordenadoria (igual a Gerência) 19% 
Gerência (igual a Coordenadoria) 19% 
Célula 23% 
Núcleo 10% 
Unidade de TIC 4% 
Divisão de Informática 2% 
Seção de Informática 2% 
Não aparece no organograma 17% 

Fonte: Autoria própria. 
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Os percentuais da Tabela 8 indicam que quase 40% dos órgãos possuem o 

departamento de TI submetido à gestão de uma Diretoria, e mais de 50% distam dois ou mais 

níveis da estrutura deliberativa do órgão. Isso tende a indicar que a participação do 

departamento de TI, dos órgãos é intensivamente consultiva de operação e pouco deliberativa.  

Quanto ao questionário de Governo Eletrônico aplicado a esta pesquisa, contam-

se um total de 26 questões, distribuídas pelos eixos: Cidadão, Melhoria da Gestão Interna e 

Interação com parceiros e fornecedores. 

No Eixo Cidadão, observou-se que 99% dos pesquisados possuem portal 

corporativo na internet. Apenas um órgão apontou não ter portal corporativo. A  Tabela 9, 

detalha o percentual de frequência das respostas obtidas. Os órgãos consideraram uma faixa 

de resposta de 0 a 5 para responder as perguntas referentes a cada eixo. 

Pergunta geral: Considerar uma escala de 0 a 5 para responder aos próximos itens: 

 
Tabela 9 - Frequência das respostas obtidas – Eixo cidadão. 

 Respostas 
Perguntas 

0 1 2 3 4 5 Nota Média 

Quanto as informações sobre o órgão 
disponíveis aos usuários do Site. 1,9% 1,9% 7,7% 26,9% 38,5% 23,1% 3,7 

Quanto ao espaço online para que o usuário 
emita dúvida, sugestões ou opine (Fale 
conosco). 

5,8% 7,7% 7,7% 25% 28,8% 25% 3,4 

Quanto à comunicação com o cidadão por 
meio do acesso à internet. 15,4% 13,5% 15,4% 26,9% 21,2% 7,6% 2,48 

Quanto à disponibilidade de serviços online 
para o cidadão. 7,7% 15,4% 9,6% 21,2% 28,8% 17,3% 2,46 

MÉDIA GERAL DO EIXO 3,01 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quanto à comunicação com o cidadão, analisando o espaço para que o usuário 

emita dúvidas, sugestões ou opine (Fale conosco), a média obtida indica existir um processo 

definido em relação a este item, mas certamente cabe melhorias. O item foi avaliado com uma 

média de 3,4.  

A disponibilidade de ferramentas do tipo Fóruns, Chats, Redes Sociais, foi 

avaliada com uma média de 2,48, sendo a segunda menor média do Eixo Cidadão, isso indica 

que o uso dessas ferramentas é incipiente. Na realidade, esse dado corrobora com a Política de 

Segurança da Informação do Governo do Estado, o DECRETO No29.227, de 13 de março de 

2008, mais especificamente a Norma NPS02, que dispõe sobre o uso da Internet, a qual 

considera como prática inaceitável o acesso à redes sociais no âmbito do Governo do Estado.  
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Em relação aos serviços online disponíveis ao cidadão, o resultado geral da média, 

obtido foi de 2,46. Isso indica que existem alguns serviços disponíveis, mas que ainda há a 

necessidade de concentração de esforços voltado a esse aspecto, para que se chegue a um 

nível otimizado na oferta de serviços.  

O questionário buscou, ainda, verificar as Estratégias de Governo Eletrônico 

voltadas para o eixo Melhoria da Gestão Interna, em que a aquisição de equipamentos e o uso 

de automação de processos visam a eficiência dos serviços e atividades realizadas no órgão.  

Nesse sentido, verificou-se inicialmente a informatização dos setores de cada 

órgão, com intuito de verificar a automação das atividades dos departamentos e setores do 

órgão, considerando o uso de computador. Na Tabela 10  é possível verificar o percentual das 

respostas obtidas em cada eixo. 

Pergunta geral: Considerando a Melhoria da Gestão Interna, pontue de 0 a 5 os 

seguintes Itens: 

 
Tabela 10 - Frequência das respostas obtidas – Eixo Melhoria da Gestão Interna. 

 Respostas 
Perguntas 

0 1 2 3 4 5 Nota Média 

Quanto a informatização (Equipamento e 
Infraestrutura de TI nos setores) você considera. 0% 3,8% 17,4% 28,8% 34,6% 15,4% 3,4 

Quanto a atualização do parque tecnológico 
(equipamentos de usuário), você considera: 5,8% 11,5% 40,4% 25% 28,8% 13,5% 3,33 

Quanto à existência de ferramentas que possibilitem 
o trabalho virtual dos funcionários: 3,8% 13,5% 15,4% 34,6% 25% 7,7% 2,87 

Quanto a atualização do parque tecnológico 
(Equipamentos e infraestrutura de rede): 1,9% 3,8% 15,4% 42,3% 25,1% 11,5% 3,19 

Quanto ao Plano de investimento em tecnologia no 
órgão: 9,6% 13,5% 19,2% 30,7% 21,2% 5,8% 2,58 

MÉDIA GERAL DO EIXO 3,07 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A média obtida neste item do questionário foi de 3,4 e observou-se que 

aproximadamente 75% dos respondentes possuem uma infraestrutura satisfatória para o 

usuário, sendo que em aproximadamente 25% é necessário um esforço visando a melhoria, 

mas em todos os setores dos órgãos pesquisados há uma infraestrutura de TI, visto que o item 

0 (zero) desta questão foi completamente desconsiderado pelos respondentes. 

Mesmo que há uma infraestrutura de TI, foi necessário verificar a atualização 

dessa infraestrutura de forma a atender as demandas dos cliente de TI de cada órgão 

pesquisado. Vale ressaltar que, em algumas vezes, o uso de uma estrutura desatualizada ou 

incoerente com a necessidade da atividade do usuário, pode prejudicar mais do que apoiar a 

realização da atividade. A média obtida neste item foi satisfatória, de 3,33.  
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Além de ter uma infraestrutura de TI e a garantia de que ela atenda as 

necessidades da atividade do cliente de TI, foi pesquisada a possibilidade de realização de 

trabalhos virtuais, ou seja, um ambiente de trabalho virtual, que permita ao cliente de TI do 

órgão, a execução de suas atividades, sem que necessariamente esteja em seu ambiente físico 

de trabalho. A média obtida neste item foi de 2,87. Dois órgãos apontaram não possuir o 

referido ambiente, enquanto 4 órgãos acreditam ter um ambiente otimizado que satisfaça as 

necessidades de seus clientes em relação a realização de trabalhos virtuais.  

Para além de possuir um ambiente satisfatório visando a realização das suas 

atividades, o órgão e entidade necessita estar equipado tecnologicamente para atender as 

demandas dos usuários internos (funcionários) e externos (cidadão, parceiros e fornecedores). 

Para tanto, é indispensável o uso de equipamentos e infraestrutura de rede. Quanto a 

informatização dos órgãos em relação aos equipamentos de rede, o resultado dos 

questionários apontam uma média de 3,19. Esse resultado apresenta uma avaliação 

intermediária, indicando inclusive que melhorias na infraestrutura de redes do estados são 

necessárias.  

No sentido de modernização do parque tecnológico tanto para usuário/cliente 

quanto a infraestrutura de rede, existe a necessidade de um planejamento dos recursos do 

órgão voltado ao investimento em Tecnologia da Informação, a média obtida foi de 2,58. O 

que sugere que o planejamento de investimento em tecnologia da informação é ainda 

incipiente, no âmbito do Governo do Estado do Ceará, composto por seus órgãos e entidades. 

Apenas 3 órgãos apontam ter de forma otimizada o referido planejamento. 

Quanto ao Eixo Interação com Parceiros e Fornecedores, considerando a 

perspectiva de integração de serviços online, 65% dos órgãos assumem possuir serviços 

integrados com outros órgãos do Poder Executivo estadual (integração horizontal) e apenas 

26% confirmam possuir serviços integrados com órgãos dos poderes Federal e Municipal 

(integração vertical). 

Ainda nesse Eixo, e sabendo que o investimento do orçamento de TI ou até 

mesmo de negócio, requer, antes de mais nada, ações de prospecção do melhor custo 

benefício das aquisições dos órgãos (Princípio da Eficiência Administrativa, Art. 37 da CF), a 

comunicação com o fornecedor e a proposição de meios virtuais para esse fim é fundamental.  

Apenas um órgão admitiu possuir ambiente virtual para inclusão de propostas 

comerciais por parte dos fornecedores. Em um total de 40% dos órgãos respondentes, esse 

ambiente não existe. Aparentemente, as ações voltadas a essa estratégia de governo eletrônico 

são incipientes, visto que a média deste item foi de 1,37. 
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A comunicação com os fornecedores por meio virtual segue a perspectiva do item 

anteriormente analisado. São apenas 02 (dois) órgãos que mantém de forma otimizada a 

comunicação com fornecedores por meio de correio eletrônico e acesso à áreas restritas. No 

geral, este item foi avaliado com uma média 1,73. Sendo que 38 órgãos apontam possuir um 

modelo incipiente de contato com o fornecedor. Na Tabela 11 é possível verificar o detalhe 

das respostas obtidas no terceiro eixo de Governo Eletrônico. 

Pergunta geral: Considerando o Eixo Interação com Parceiros e Fornecedores, 

pontue de 0 a 5 os seguintes Itens: 

 
Tabela 11 - Frequência das respostas obtidas – Eixo Interação com Parceiros e Fornecedores. 

 Respostas 
Perguntas 

0 1 2 3 4 5 Nota Média 

Sobre o ambiente virtual disponível para 
levantamento de propostas de serviços/produtos de 
TI, em que o fornecedor possa cadastrar  e 
disponibilizar suas propostas. 

40,5% 11,5% 26,9% 15,4% 3,8% 1,9% 1,37 

O órgão/entidade disponibiliza ambientes virtuais 
para contato com fornecedores e parceiros, canais de 
correio, acessos à áreas restritas, entre outros 

23,1% 26,9% 23,1% 11,5% 11,5% 3,9% 1,73 

As compras são realizadas por meio de 
licitações/pregão eletrônico (virtual) 0% 5,7% 13,5% 23,1% 23,1% 34,6% 3,67 

MÉDIA GERAL DO EIXO 2,26 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Embora não haja um ambiente de cadastro de proposta amplamente utilizado 

pelos órgãos e entidades estaduais, conforme respostas do questionário, e mesmo que o 

contato com parceiros e fornecedores por meio eletrônico seja incipiente, a realização das 

compras são  satisfatoriamente realizadas por meio de licitações/pregões eletrônicos. Apenas 

10 órgãos apontam não ter um processo definido em relação às compras. 34% dos órgãos 

executam essa atividade de forma otimizada. A média geral é de 3,67. Vale ressaltar que 

todos os órgãos apontaram fazer uso de licitação/pregão eletrônico para as compras.  

Considerando os resultados obtidos em cada eixo, a Melhoria da Gestão Interna 

destacou-se com uma média de 3,07, o que aponta um processo de informatização definido e 

padronizado dentro do ambiente dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.  

O eixo Cidadão esteve em segundo lugar, com uma média 3, o que também 

aponta para processos definidos e padronizados, no que concerne o atendimento ao cidadão, 

seja por meio de disponibilização de informações ou prestação de serviços. A interação com 

parceiros e fornecedores obteve a menor nota, sendo 2,26.  



 120 

De forma geral, as estratégias de Governo Eletrônico foram avaliadas com uma 

nota de 2,78. Isso indica que ações estão próximas de  serem definidas e padronizadas, 

embora ainda não sejam. Na próxima seção, foram analisadas as ações de Governança de TI 

realizadas nos órgãos e entidades do Poder Executivo estadual, conforme respostas obtidas no 

questionário. 

 

4.2.2  Análise das ações de Governança de TI 

 

O questionário de Governança de TI - GTI buscou analisar dentro das fases do 

ciclo de vida de Governança de TI proposto por Fernandes e Abreu (2012), as principais 

ações de GTI, desenvolvidas pelos órgãos. O questionário teve como base o questionário 

proposto pelo Tribunal de Contadas do Estado do Ceará, em 2009 e o questionário 

desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União (Perfil de Governança de TI 2010, 2012 e 

proposta de 2014).  

Foi um total de 38 perguntas, divididas pelas quatro fases do modelo de ciclo de 

vida da Governança de TI proposto por Fernandes e Abreu (2012): Alinhamento estratégico e 

compliance; Decisão, compromisso, priorização e alocação de recursos; Estrutura, processos, 

operação e gestão, e; Gestão do valor e operação da TI. 

Quanto à fase de alinhamento estratégico e compliance observou-se que a 

participação e o compromisso da alta administração nas definições das ações de TI, conforme 

dados coletados, obteve média de 2,83, o que indica a necessidade de ações que possam 

envolver a alta gestão dos órgãos nas decisões relacionadas à TI. A Tabela 12 apresenta a 

frequência em porcentagem das respostas. Não houve menção da não participação da alta 

administração nas decisões relacionadas  a TI, e quase 14% dos órgãos apontaram para o mais 

alto nível de envolvimento da gestão administrativa. 

 
Tabela 12 - Frequência das respostas obtidas – Fase Alinhamento estratégico e compliance. 

 Respostas 
Perguntas 

0 1 2 3 4 5 Nota Média 

Em relação ao Alinhamento estratégico da TI, pontue os itens abaixo considerando uma escala de 0 a 5 
Participação e compromisso da alta administração 
nas definições das ações de TI. 0% 13,5% 30,8% 28,7% 13,5% 13,5% 2,83 

Envolvimento do Gestor de TI nas decisões das 
ações relacionadas às ações de TI. 0% 7,7% 30,7% 21,2% 19,2% 21,2% 3,15 

Conhecimento (do gestor de TI) dos requisitos de 
negócio do órgão/entidade. 0% 3,8% 23,2% 26,9% 26,9% 19,2% 3,35 

Observância, no planejamento, às normas e 
legislações em relação a área de atuação do 
órgão/entidade. 

0% 7,7% 23,1% 21,2% 26,8% 21,2% 3,31 
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Em relação ao Plano de Tecnologia da Informação ou o PDTI (PETIC), os itens abaixo estão definidos, ou 
contemplados em que nível- (pontue de 0 a 5) 
A arquitetura de TI utilizada na instituição 5,8% 5,8% 26,9% 34,6% 23,1% 3,8% 2,75 
Os princípios da TI 1,9% 15,4% 25% 25% 26,9% 5,8% 2,77 
Capacidade de atendimento da TI 1,9% 7,7% 32,7% 25% 23,1% 9,6% 2,88 
Competências dos envolvidos do ciclo de 
governança de TI 5,8% 15,5% 28,8% 26,9% 19,2% 3,8% 2,50 

Investimentos da TI 1,9% 13,5% 36,5% 19,2% 19,2% 9,7% 2,69 
Política de Segurança da Informação 7,7% 15,4% 21,2% 26,8% 21,2% 7,7% 2,62 
Estratégias de fornecedores de serviço 9,6% 17,3% 36,6% 25% 9,6% 1,9% 2,13 
Necessidades de aplicações 3,8% 17,3% 25% 23,1% 25% 5,8% 2,65 
Estrutura da TI 3,8% 13,5% 17,3% 34,6% 21,2% 9,6% 2,85 

MÉDIA GERAL DO EIXO 2,81 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quanto ao envolvimento do Gestor de TI nas decisões das ações de TI, a média 

obtida foi de 3,15. Isso aponta para a existência de definições específicas quanto à decisão de 

TI e a participação do gestor. Sendo que aproximadamente 73% dos gestores consideram ter 

conhecimento dos requisitos de negócio do órgão. Não houve resposta que apontasse o total 

desconhecimento do negócio.  Quase 70% dos gestores apontaram conhecer e observar em 

seus planejamentos as normas e legislações em relação a área de atuação do órgão em que 

atua.  

O plano de tecnologia dos órgãos respondentes, quanto à arquitetura de TI 

utilizada, obteve média de 2,64.  Essa nota foi calculada conforme pontuação dada aos 

componentes do Plano de Tecnologia: Arquitetura de TI, Princípios da TI, Capacidade de 

atendimento da TI, Competência dos envolvidos no ciclo de Governança de TIC, 

Investimentos da TI, Política de Segurança da Informação, Estratégias de Fornecedores de 

Serviço, Necessidades de Aplicações e Estrutura da TI, demonstrados no detalhamento dos 

itens da Tabela 12. 

Quanto à etapa de Decisão, Compromisso, Priorização e Alocação de Recursos, a 

matriz de responsabilidade na tomada de decisão obteve média 2,12, corroborando com esse 

dado, o questionamento quanto a existência de mecanismos de decisão referentes às ações de 

TI (Conselhos, Comitês e Grupos), obteve média de 1,92, ou seja, as decisões devem, em sua 

maioria, ser deliberadas sem que haja uma estrutura previamente definida. Na Tabela 13 

observam-se os percentuais obtidos para cada pergunta desta Fase. 

 
Tabela 13 - Frequência das respostas obtidas – Fase Decisão, Compromisso, Priorização e Alocação de recursos. 

 Respostas 
Perguntas 

0 1 2 3 4 5 Nota Média 

Em relação aos mecanismos de decisão de TI, pontue os itens abaixo em uma escala de 0 a 5: 
Existência de uma matriz de responsabilidade e 
envolvimento pelas decisões de TI 15,4% 17,3% 28,8% 21,2% 13,5% 3,8% 2,12 
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Estruturas de tomada de decisão em TI (Comitês, 
grupos etc) 17,3% 23,1% 28,8% 21,2% 13,5% 3,8% 1,92 

Em relação ao Portfólio de TI, pontue os itens abaixo considerando uma escala de 0 a 5 
Portfólio de projetos de TI 15,4% 11,5% 32,7% 17,3% 19,2% 3,8% 2,25 
Catálogo de serviços de TI 13,5% 15,4% 28,8% 21,2% 17,3% 3,8% 2,25 

MÉDIA GERAL DO EIXO 2,25 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Considerando os dados da Tabela 13, mais especificamente o item 2, entende-se 

que aproximadamente 70% dos órgãos tomam as decisões relacionadas a TI de forma 

esporádicas e até mesmo desorganizadas, com uma abordagem de gestão caso a caso. Esse 

resultado inclui a definição e execução do Catálogo de Serviço de TI e o Portfólio de 

Serviços, que obtiveram uma média de maturidade de 2,25. Observa-se na Tabela 13 a 

distribuição da frequência das respostas obtidas. 

A fase do ciclo de vida referente a Estrutura, Processos, Operação e Gestão foi 

avaliada com uma média de 2,68. A fase é subdividida em três grupos de questões: Operação 

de Serviços; Relacionamento com os usuários, e;  Relacionamento com os fornecedores. A 

Tabela 14 apresenta a média de maturidade obtida em cada um dos grupos.  

 
Tabela 14 - Frequência das respostas obtidas – Fase Estrutura, processos, operação e gestão. 

 Respostas 
Perguntas 

0 1 2 3 4 5 Nota Média 

Em relação à operação de serviço, pontue os itens abaixo considerando uma escala de 0 a 5 
Documentação de procedimentos de operação 3,8% 21,3% 38,5% 28,8% 3,8% 3,8% 2,19 
Central de serviços de TI 7,7% 23,1% 25% 23,1% 13,4% 7,7% 2,35 
Base de conhecimento 7,7% 7,7% 40,4% 30,8% 9,6% 3,8% 2,38 
Metodologia de desenvolvimento de sistema 15,4% 5,8% 26,9% 34,6% 9,6% 7,7% 2,40 
Metodologia de gerenciamento de projetos 13,5% 11,5% 40,4% 19,2% 7,7% 7,7% 2,19 
Monitoramento de ativos de TI 3,8% 9,7% 19,2% 28,8% 28,8% 9,7% 2,98 
Escritório de projetos de T 48,1% 11,5% 23,2% 11,5% 1,9% 3,8% 1,19 
Tratamento de incidentes de segurança da 
informação 11,5% 25% 21,2% 25% 17,3% 0% 2,12 

Considerando o relacionamento com os usuários, pontue os itens abaixo em uma escala de 0 a 5 
Avaliação pelos usuários dos serviços prestados 13,5% 11,5% 13,5% 28,8% 26,9% 5,8% 2,62 
Definição das responsabilidades dos usuários 13,5% 17,3% 15,4% 36,5% 13,5% 3,8% 2,31 
Acesso aos serviços de TI 3,8% 5,8% 19,2% 32,7% 30,8% 7,7% 3,04 
Considerando o relacionamento com os fornecedores, pontue os itens abaixo em uma escala de 0 a 5: 
Processo e documentação de controle de contratos 9,6% 9,6% 28,8% 25% 21,2% 5,8% 2,56 
Documentação de contrato dos fornecedores 3,8% 15,4% 21,2% 28,8% 25% 5,8% 2,73 
Gestão dos contratos de TI 3,8% 15,4% 17,3% 32,8% 26,9% 3,8% 2,75 

MÉDIA GERAL DO EIXO 2,41 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Uma outra etapa do ciclo de vida de Governança de TI refere-se à gestão do valor 

e desempenho da TI e é a busca pela melhoria contínua dos processos de TI, visando melhores 

resultados. No questionário foi verificada a gestão de valor  da TI, considerando os acordos de 
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níveis de serviços em contratos de TI,  acordos internos de níveis de serviços, isto é, com o 

cliente interno da TI e outros indicadores que foram formulados visando a boa gestão do 

departamento de TI.  
Tabela 15 - Frequência das respostas obtidas – Fase Gestão do valor e desempenho da TI. 

 Respostas 
Perguntas 

0 1 2 3 4 5 Nota Média 

Em relação à gestão do desempenho da TI, pontue os itens abaixo considerando uma escala de 0 a 5: 
Acordos de níveis de serviços em contrato de TI 11,5% 13,5% 21,2% 23,1% 28,8% 1,9% 2,50 
Acordos internos de níveis de serviços 17,2% 13,5% 21,2% 21,2% 25% 1,9% 2,29 
Outros indicadores formulados e utilizados pelo 
departamento de TI 11,5% 9,7% 38,5% 19,2% 19,2% 1,9% 2,31 

MÉDIA GERAL DA FASE 2,37 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A média obtida nesta etapa do ciclo, foi de 2,37, o que indica que o processo de 

gestão da melhoria pode existir, no âmbito do Governo do Estado do Ceará, mas ainda de 

forma incipiente e intuitiva, podendo ser desorganizada e demandada caso a caso. Sem que 

haja um procedimento previamente mapeado, com papéis e responsabilidades definidos. 

O último item abordado no questionário de Governança de TI está relacionado às 

práticas de TI utilizadas nos órgãos, em vistas à boa Governança. Fernandes e Abreu (2012) 

ressaltam que essas práticas visam apoiar a realização das ações de Governança de TI e 

possuem como principal fim o alinhamento estratégico da TI com o negócio.  

 A Tabela 16 apresenta, o percentual de órgãos usuários de uma determinada boa 

prática de Governança de TI. Vale ressaltar que, conforme visto no capítulo de referencial 

teórico, desta pesquisa, cada órgão e entidade do Governo do Estado pode utilizar uma ou 

mais práticas simultaneamente, em cada fase do ciclo de vida de Governança de TI. Elas não 

se anulam, mas se completam. 

 
Tabela 16 – Percentual de órgãos utilizando boas práticas de TI. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nome da prática % de órgãos utilizando 
ITIL 82% 
COBIT 63% 
PMBOK 52% 
BSC 29% 
ISO/IEC 27001 25% 
ISO/IEC 27002 23% 
CMMI 10% 
Outras práticas não relacionadas 8% 
Seis Sigma 5% 
ValIT 1% 
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Com a análise da Tabela 16 e considerando os resultados anteriores, algumas 

observações podem ser consideradas, inicialmente a ITIL, ferramenta voltada a operação e 

serviços de TI, é a mais utilizada, mas mesmo assim não alterou o fato de que a fase do ciclo 

de vida relacionada à Estrutura, Processos, Operação e Gestão tivesse uma média avaliatória 

incipiente. 

Outras observações podem ser feitas, ao analisarmos os resultados de uso 

apresentados do COBIT e do BSC. Ambas ferramentas são voltadas ao alinhamento 

estratégico da TI com o negócio. A Tabela 16 aponta que mais da metade dos órgãos usam o 

COBIT e quase 30% utiliza o BSC, a média obtida no Item Alinhamento Estratégico de TI foi 

de 3,16.  

Ainda nessa perspectiva, observando o  uso do PMBOK, em que mais da metade 

dos órgãos declararam utilizar as boas práticas do PMBOK para gestão de projetos, nota-se 

um contraponto, visto que os itens Portfólio de Projetos bem como o Catálogo de Serviço de 

TI obtiveram média de 2,25.  

 

4.2.3  Resumo da seção de análise dos questionários. 

 

Os resultados obtidos nesta seção apontam que em relação à Governo Eletrônico, 

a maturidade do Eixo Melhoria da Gestão Interna se sobressai em relação ao Eixo Cidadão, 

que por sua vez, é superior a maturidade do Eixo Interação com Parceiros e Fornecedores. 

Observa-se na Tabela 17 as médias obtidas com a pontuação de cada Eixo. 

 
Tabela 17 - Médias do Eixo Governo Eletrônico. 

Governo Eletrônico Média obtida 
Eixo Melhoria da Gestão Interna 3,07 
Eixo Cidadão 3,04 
Eixo Interação com Parceiros e Fornecedores 2,26 
Média geral – Governo Eletrônico 2,78 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No que concerne às ações de Governança de TI, observou-se com os resultados 

obtidos que são necessárias iniciativas para fortalecer a essa temática, no âmbito do Governo 

do Estado do Ceará. A fase do Ciclo de Vida de Governança de TI melhor pontuada, foi a de 

Alinhamento Estratégico e Compliance, com 2,81 pontos. Ainda assim, trata-se de uma média 
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consideravelmente baixa. Observam-se na Tabela 18 as notas de todas as fases do Ciclo de 

Vida de Governança de TI, identificadas com as respostas dos questionários. 

 
Tabela 18 - Médias das fases de Governança de TI. 

Governo Eletrônico Média obtida 
Alinhamento estratégico e compliance. 2,81 
Estrutura, processos, operação e gestão. 2,41 
Gestão do valor e desempenho da TI 2,37 
Decisão, compromisso, priorização e alocação de recursos 2,13 
Média geral – Governança de TI 2,43 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observando os resultado obtidos, e considerando os níveis de 0 a 5 da escala 

proposta, o Governo Eletrônico e a Governança de TI encaixam-se na mesma faixa de 

avaliação de maturidade, entre as notas 2 e 3, sendo 2,78 e 2,43 respectivamente.  Observa-se 

na Figura 14 graficamente o posicionamento dos temas na perspectiva de maturidade da 

escala proposta. Ressaltando, que embora na mesma faixa de notas, as estratégias de Governo 

Eletrônico foram melhor pontuadas que as ações de Governança de TI. 

 
Figura 14 - Faixa escalar - e-Gov e GovTI 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Considerando os resultados obtidos e a necessidade em conhecer as estratégias de 

Governo Eletrônico e sua influências nas ações de Governança de TI, nos órgãos e entidades 

do Poder Executivo Estadual, foram projetadas entrevistas em profundidade semiestruturadas, 

divididas em blocos na perspectiva dos temas propostos neste estudo.  

Na próxima seção, estão detalhadas as 18 (dezoito) entrevistas realizadas nos 

órgãos, bem como a formulação da escala de influência das Estratégias de Governo Eletrônico 

em ações de Governança de TI. Com a realização das entrevistas, estabeleceu-se uma ligação 

entre as evidências anteriormente coletadas e analisadas, tornando possível a obtenção de 

respostas ao questionamento desta pesquisa.  

A Seção de análise das entrevistas está organizada em quatro subseções, a 

considerar na primeira subseção a análise das entrevistas realizadas com os órgãos de Alta 
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Complexidade; segunda subseção, a análise das entrevistas realizadas com os órgão de Baixa 

Complexidade, e; terceira subseção, a análise das entrevistas realizadas com os órgãos de 

Média Complexidade. Por fim, a quarta subseção traz o resumo das entrevistas realizadas. 

 

4.3  Análise das entrevistas 

 

A evidência do tipo entrevista tem fundamental representatividade nos resultados 

desta pesquisa, visto que possibilitará a conexão entre as percepções obtidas a partir da análise 

documental e da análise dos questionários. As entrevistas realizadas visam, para além de 

conectar as percepções obtidas com as evidências anteriores, fornecer uma pontuação de 

influência existente nos órgãos e entidades estaduais. 

Foram realizadas 18 entrevistas, nos órgãos e entidades pesquisados. Para cada 

entrevista foi elaborado um roteiro de questões, considerando as respostas obtidas nos 

questionários e as análises documentais realizadas. Além disso, cada roteiro foi definido 

conforme uma ficha de perguntas previamente estabelecida, comum à todos os órgãos. O 

conteúdo de cada entrevista foi devidamente gravado e armazenado, visando a análise 

posterior, conforme a interpretação dada pela entrevistadora.  

Utilizou-se da técnica de análise de conteúdo qualitativa na perspectiva de Miles e 

Huberman (1994), composta por três fases: A seleção e  simplificação dos dados; A 

organização dos dados, considerando a definição de categorias; e a elaboração das conclusões. 

Os resultados, obtidos em cada fase, estão expostos nas próximas subseções. 

 

4.3.1  Fichas das entrevistas. 

 

Conforme definido na metodologia desta pesquisa, os órgãos foram separados por 

níveis de complexidade dos seus serviços de TI, considerando a perspectiva da metodologia 

definida pela Secretaria do Planejamento do Estado do Ceará e visando a realização das 

entrevistas. Nesse sentido, foram entrevistados em cada nível os quantitativo representado na 

Tabela 19. 

 
Tabela 19 - Percentual de entrevistas por nível de complexidade. 

Nível de 
Complexidade 

Qt. de questionários 
respondidos/participante. 

Qt. de órgãos 
entrevistados 

Representatividade 

Alto 4 4 100% 
Médio 8 4 50% 
Baixo 40 10 25% 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os resultados da Tabela 19, foram obtidos com os cálculos realizados, conforme 

ANEXO F. As entrevistas foram organizadas em fichas, conforme modelo genérico no 

ANEXO E, definidas por órgão. As perguntas das entrevistas, embora parecidas, foram 

específicas para cada órgão e os itens de pergunta das entrevistas considerou a análise das 

respostas fornecidas nos questionários respondidos pelos órgãos e a análise documental das 

políticas de Governo Eletrônico e Governança de TI.  

São um total de 18 fichas preparadas, conforme realidade de cada órgão 

entrevistado. As fichas foram posteriormente preenchidas com as respostas obtidas nas 

entrevistas, visando a montagem da matriz de análise dos dados, explorada na próxima seção.  

 

4.3.2  Organização dos dados e resultados. 

 

Nas próximas três subseções foi dado o tratamento aos dados de entrevista, 

visando identificar a influência das Estratégias de Governo Eletrônico em ações de 

Governança de TI, por meio de uma escala direcional de influência que vai de -1 (não 

influencia) à +1 (Influencia).  

As três subseções visam a análise dos dados  captados nas entrevistas conforme a 

complexidade dos órgãos. Sendo a primeira subseção dedicada a análise das entrevistas dos 

órgãos de alta complexidade, a segunda está a análise das entrevistas dos órgãos de média 

complexidade e a terceira, a análise das entrevistas dos órgãos de baixa complexidade.  

 

4.3.2.1  Órgãos de Alta Complexidade 

 

O primeiro órgão de Alta Complexidade analisado é um órgão da Administração 

Pública, conforme Organograma Estrutural do Governo do Estado do Ceará, mais 

especificamente uma Secretaria Instrumental. O tempo de duração da entrevista foi de 32 

minutos e 52 segundos. O entrevistado foi o Analista de Governança de Tecnologia da 

Informação do órgão. No Quadro 18, no ANEXO G observa-se, detalhadamente, a análise 

realizada.  

O valor de influência escalar obtido para o Órgão 1 foi de 0,72. A nota foi 

calculada considerando a média obtida na categoria Governo Eletrônico e a média obtida na 

categoria Governança de TI, sendo 0,80 a média escalar da influência na perspectiva das 
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perguntas relacionadas a Governo Eletrônico e 0,63 a média na perspectiva das perguntas 

relacionadas à Governança de TI. Esse resultado nos remete a observar que Influência das 

Estratégias de Governo Eletrônico em Ações de Governança de TI é intensa no Órgão 1.  

A Figura 15 apresenta graficamente a posição de influência obtida com a análise 

realizada no órgão. Vale ressaltar, que o órgão em questão possui a maior complexidade 

aferida nos questionários. 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Autoria própria. 

 

O segundo órgão de Alta Complexidade analisado pertence ao grupo de órgãos de 

Economia Mista, conforme organograma estrutural do Governo. O tempo de duração 

entrevista foi de 20 minutos. O entrevistado foi o Gestor do Departamento de Tecnologia do 

órgão. No Quadro 19, no ANEXO G observa-se, detalhadamente, a análise realizada.  

O valor de influência escalar obtido para o Órgão 2 foi de aproximadamente 0,41.  

A nota foi calculada considerando a média obtida na categoria Governo Eletrônico e a média 

obtida na categoria Governança de TI, sendo 0,20 e 0,63 respectivamente.  

Esse resultado nos remete a observar que Influência das Estratégias de Governo 

Eletrônico em Ações de Governança de TI é significante no Órgão 2. A           Figura 16 

apresenta graficamente a posição de influência obtida com a análise realizada no órgão. 

 
          Figura 16 - Escala de Influência - Órgão 2. 

 
Fonte: Autoria própria. 
 

O terceiro órgão de Alta Complexidade analisado é um órgão da Administração 

Pública, conforme organograma da estrutura do Governo, mais especificamente uma 

Secretaria Instrumental. O tempo de duração da entrevista foi de 19 minutos e 56 segundos. O 

Figura 15 - Escala de Influência - Órgão 1 
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entrevistado foi o Gestor da Coordenação Técnica de TI. No Quadro 20, no ANEXO G 

observa-se, detalhadamente, a análise realizada.  

O valor de influência escalar obtido para o Órgão 3 foi de 0,30. A nota foi 

calculada considerando a média obtida na perspectiva de Governo Eletrônico e a média obtida 

na perspectiva de Governança de TI, sendo 0,30 respectivamente.  

Esse resultado nos remete a observar que Influência das Estratégias de Governo 

Eletrônico em Ações de Governança de TI é significante no Órgão 2. A Figura 17 apresenta 

graficamente a posição de influência obtida com a análise realizada no órgão.  

 
Figura 17 - Escala de influência - Órgão 3. 

 
 
 
 
 

Fonte: Autoria própria. 
 

No Quadro 21, no ANEXO G observa-se, detalhadamente, a análise realizada no 

quarto órgão de alta complexidade entrevistado. O tempo de duração da entrevista foi de 17 

minutos e 37 segundos. É um órgão da Administração Pública, conforme organograma do 

Governo, tratando-se de uma Secretaria Substantiva. O entrevistado foi o Gestor de TI.  

O valor de influência escalar obtido para o Órgão 4 foi de 0,06. A nota foi 

calculada considerando a média obtida na perspectiva de Governo Eletrônico e a média obtida 

na perspectiva de Governança de TI, sendo 0,0 e 0,11 respectivamente.  

Esse resultado denota que as estratégias de governo eletrônico, influenciam 

parcialmente as ações de governança de TI no órgão. A Figura 18 apresenta graficamente a 

posição de influência obtida com a análise realizada no órgão. 

 
Figura 18 - Escala da Influência - Órgão 4. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
A média obtida com  a análise dos órgãos de Alta complexidade foi de 0,37 

pontos, sendo 0,33 a média dos pontos de influência na perspectiva de Governo Eletrônico e  

0,42 a média dos pontos de influência na perspectiva de Governança de TI. indica existir 
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significante influência entre estratégias de Governo Eletrônico e ações de Governança de TI. 

A Figura 19 representa a escala de influência dos órgãos de Alta Complexidade. Vale ressaltar 

que a complexidade dos órgãos foram definidas, conforme metodologia proposta pela 

Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado. 

 
Figura 19 - Escala de Influência - Órgãos de Alta Complexidade.  

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Nesse sentido, cada órgão indicou, por meio de respostas a um questionário 

aplicado, os valores para cálculo da complexidade. Na próxima seção será analisada, em 

detalhe, a influência das estratégias de Governo Eletrônico em Ações de Governança de TI 

dos órgãos classificados com média complexidade. A próxima subseção detalha a análise das 

entrevistas realizadas nos órgãos de média complexidade. 

 

4.3.2.2  Órgãos de Média Complexidade 

 

O primeiro órgão de média complexidade analisado teve um tempo de entrevista 

de 17 minutos e 11 segundos, trata-se do Órgão 5. Foi entrevistado o Gestor de Tecnologia da 

Informação do Departamento de Tecnologia do órgão. Este órgão, conforme organograma 

estrutural do governo, é uma Autarquia.  No Quadro 22, no ANEXO G observa-se, 

detalhadamente, a análise realizada. 

O valor de influência escalar obtido para o Órgão 5 foi de 0,35. Essa nota foi 

calculada considerando a média das notas obtidas na perspectiva de Governo Eletrônico e na 

perspectiva de Governança de TI, sendo 0,30 e 0,40 respectivamente.  

Essa pontuação indica existir boa influência das Estratégias de Governo 

Eletrônico em Ações de Governança de TI. A Figura 20 apresenta graficamente a posição de 

influência obtida com a análise realizada no órgão. 

 
Figura 20 - Escala de Influência - Órgão 5. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

O segundo órgão de média complexidade analisado teve um tempo de entrevista 

de 11 minutos e 56 segundos e é um órgão da Administração Pública do Estado do Ceará, 

conforme organograma estrutural do Governo. O entrevistado foi o Gestor de Tecnologia da 

Informação do setor de Tecnologia do órgão.  No Quadro 23, ANEXO G, observa-se a análise 

realizada.  

O valor de influência escalar obtido para o Órgão 6 foi de -0,05. Essa nota foi 

calculada considerando a média das notas obtidas na perspectiva de Governo Eletrônico e na 

perspectiva de Governança de TI, sendo -0,20 e 0,10 respectivamente.  

A nota obtida demonstra que a influência das Estratégias de Governo Eletrônico 

em Ações de Governança de TI, no órgão, é parcial. A Figura 21 apresenta graficamente a 

posição de influência obtida com a análise realizada no órgão. 

 
Figura 21 - Escala de Influência - Órgão 6. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

O terceiro órgão de média complexidade analisado teve um tempo de entrevista de 

29 minutos e 17 segundos e é um órgão de Administração Direta, conforme organograma 

estrutural do Governo do Estado do Ceará. A entrevista foi realizada com o Gestor de 

Tecnologia da Informação do Departamento de Tecnologia do órgão.  No Quadro 24, no 

ANEXO G observa-se, detalhadamente, a análise realizada. 

O valor de influência escalar obtido para o Órgão 7 foi de -0,09. Essa nota foi 

calculada considerando a média das notas obtidas na perspectiva de Governo Eletrônico e na 

perspectiva de Governança de TI, sendo 0,20 e -0,38 respectivamente.  

Isso implica em afirmar que a Influência das Estratégias de Governo Eletrônico 

em Ações de Governança de TI é parcial no órgão. A Figura 22 apresenta graficamente a 

posição de influência obtida com a análise realizada no órgão. 
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Figura 22 - Escala de Influência - Órgão 7. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
O quarto órgão de média complexidade analisado teve um tempo de entrevista de 

17 minutos e 55 segundos e é um órgão de Economia Mista do Governo do Estado do Ceará, 

conforme seu organograma estrutural. A entrevista foi realizada com o Gestor de Tecnologia 

da Informação do Setor de Tecnologia do órgão.  No Quadro 25, no ANEXO G observa-se, 

detalhadamente, a análise realizada. 

O valor de influência escalar obtido para o Órgão 8 foi de -0,25. Essa nota foi 

calculada considerando a média das notas obtidas na perspectiva de Governo Eletrônico e na 

perspectiva de Governança de TI, sendo -0,20 e -0,30 respectivamente.  

Isso implica em afirmar que a Influência das Estratégias de Governo Eletrônico 

em Ações de Governança de TI é baixa no órgão. A Figura 23 apresenta graficamente a 

posição de influência obtida com a análise realizada no órgão. 

 
Figura 23 - Escala de Influência - Órgão 8. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

A média obtida com  a análise dos órgãos de Média Complexidade (-0,01) indica 

existir influência parcial das estratégias de governo eletrônico nas ações de governança de TI. 

A média foi também calculada considerando a média das notas da categoria Governo 

Eletrônico e a média das notas da categoria Governança de TI, sendo 0,03 e -0,04 

respectivamente. 

A Figura 24 representa a escala de influência dos órgãos de Média Complexidade. 

Vale ressaltar que a complexidade dos órgãos foram definidas, conforme metodologia 

proposta pela Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará.  

 
Figura 24 - Escala de influência - Órgãos de Média Complexidade. 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na próxima subseção foram analisadas, em detalhe, as entrevistas dos órgãos de 

baixa complexidade, visando identificar a escala de influência das estratégias de Governo 

Eletrônico em ações de Governança de TI dos órgãos classificados com baixa complexidade.  

 

4.3.2.3  Órgãos de Baixa Complexidade 

 

O primeiro órgão de baixa complexidade analisado teve um tempo de entrevista 

de 14 minutos e 18 segundos. O entrevistado foi o Gestor de Tecnologia da Informação do 

Setor de Tecnologia do órgão. O órgão é uma Autarquia do Governo do Estado do Ceará, 

conforme seu organograma estrutural. No Quadro 26, no ANEXO G observa-se, 

detalhadamente, a análise realizada. 

O valor da influência escalar obtido para o Órgão 9 foi de -0,25. Essa nota foi 

calculada considerando a média das notas obtidas na perspectiva de Governo Eletrônico e na 

perspectiva de Governança de TI, sendo -0,30 e -0,20 respectivamente.  

Isso implica em afirmar que existe uma fraca influência nas Estratégias de 

Governo Eletrônico em Ações de Governança de TI, desenvolvidas no órgão. A Figura 25 

apresenta graficamente a posição de influência obtida com a análise realizada no órgão. 

 
Figura 25 - Escala de Influência - Órgão 9. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
O segundo órgão de baixa complexidade analisado, teve um tempo de entrevista 

de 20 minutos e 15 segundos. O entrevistado foi o Gestor de Tecnologia da Informação do 

Departamento de Tecnologia do órgão. O órgão é uma Fundação, conforme o organograma 

estrutural do Governo.  No Quadro 27, no ANEXO G observa-se, detalhadamente, a análise 

realizada. 
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O valor de influência escalar obtido para o Órgão 10 foi de -0,25. Essa nota foi 

calculada considerando a média das notas obtidas na perspectiva de Governo Eletrônico e na 

perspectiva de Governança de TI, sendo -0,50 e 0,0 respectivamente.  

Essa pontuação obtida apresenta uma fraca influência existente. Há que ressaltar 

que as notas de ambas categorias estão desproporcionais. Seno a nota da influência na 

perspectiva de Governo Eletrônico substancialmente inferior à nota da categoria Governança 

de TI.  

A Figura 26 apresenta graficamente a posição de influência obtida com a análise 

realizada no órgão. 

 
Figura 26 - Escala de Influência - Órgão 10. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

O terceiro órgão de baixa complexidade analisado teve um tempo de entrevista de 

17 minutos e 11 segundos. A entrevista foi realizada com o Assessor de Tecnologia da 

Informação do Departamento de Tecnologia do órgão, trata-se de um órgão de Economia 

Mista, conforme organograma estrutural do Governo. No Quadro 28, no ANEXO G observa-

se, detalhadamente, a análise realizada.   

O valor de influência escalar obtido para o Órgão 11 foi de -0,35. Essa nota foi 

calculada considerando a média das notas obtidas na perspectiva de Governo Eletrônico e na 

perspectiva de Governança de TI, sendo -0,40 e -0,30 respectivamente.  

A Figura 27 apresenta graficamente a posição de influência obtida com a análise 

realizada no órgão. 

 
Figura 27 - Escala de Influência - Órgão 11. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

O quarto órgão de baixa complexidade analisado teve um tempo de entrevista de 

31 minutos. O entrevistado foi o Gestor de Tecnologia da Informação do Setor de Tecnologia 
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do órgão e trata-se de uma Autarquia, conforme organograma estrutural do Governo do 

Estado do Ceará.  No Quadro 29, no ANEXO G observa-se, detalhadamente, a análise 

realizada. 

O valor de influência escalar obtido para o Órgão 12 foi de 0,10. Essa nota foi 

calculada considerando a média das notas obtidas na perspectiva de Governo Eletrônico e na 

perspectiva de Governança de TI, sendo 0,0 e 0,20 respectivamente.  

A Figura 28 apresenta graficamente a posição de influência obtida com a análise 

realizada no órgão. 

 
Figura 28 - Escala de Influência - Órgão 12. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

O quinto órgão de baixa complexidade analisado teve um tempo de entrevista de 

18 minutos e 28 segundos. O entrevistado ocupa o cargo de Analista de Tecnologia da 

Informação do Departamento de Tecnologia do órgão, trata-se de um órgão da Administração 

Direta.  No Quadro 30, no ANEXO G observa-se, detalhadamente, a análise realizada.   

O valor de influência escalar obtido para o Órgão 13 foi de -0,40. Essa nota foi 

calculada considerando a média das notas obtidas na perspectiva de Governo Eletrônico e na 

perspectiva de Governança de TI, sendo -0,20 e -0,60 respectivamente.  

A Figura 29 apresenta graficamente a posição de influência obtida com a análise 

realizada no órgão. 

 
Figura 29 - Escala de Influência - Órgão 13. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

O sexto órgão de baixa complexidade analisado teve um tempo de entrevista de 

25 minutos. O entrevistado é o Gestor de Tecnologia da Informação do Departamento de 
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Tecnologia do órgão, trata-se de um órgão de Economia Mista do Governo do Estado do 

Ceará.  No Quadro 31, no ANEXO G observa-se, detalhadamente, a análise realizada.   

O valor de influência escalar obtido para o Órgão 14 foi de -0,05. Essa nota foi 

calculada considerando a média das notas obtidas na perspectiva de Governo Eletrônico e na 

perspectiva de Governança de TI, sendo 0,0 e -0,10 respectivamente.  

A Figura 30 apresenta graficamente a posição de influência obtida com a análise 

realizada no órgão. 

 
Figura 30 - Escala de Influência - Órgão 14. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
O sétimo órgão de baixa complexidade analisado teve um tempo de entrevista de 

18 minutos e 28 segundos. O entrevistado foi o Responsável pelo Desenvolvimento do Setor 

de Tecnologia do órgão e trata-se de uma Autarquia.  No Quadro 32, no ANEXO G observa-

se, detalhadamente, a análise realizada.   

O valor de influência escalar obtido para o Órgão 15 foi de -0,30. Essa nota foi 

calculada considerando a média das notas obtidas na perspectiva de Governo Eletrônico e na 

perspectiva de Governança de TI, sendo -0,30 e -0,30 respectivamente.  

A Figura 31 apresenta graficamente a posição de influência obtida com a análise 

realizada no órgão. 

 
Figura 31 - Escala de Influência - Órgão 15. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

O oitavo órgão de média complexidade analisado teve um tempo de entrevista de 

18 minutos e 01 segundo. O entrevistado foi realizada com o Gestor de Tecnologia da 

Informação do Departamento de Tecnologia do órgão.  No Quadro 33, no ANEXO G 

observa-se, detalhadamente, a análise realizada.   
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O valor de influência escalar obtido para o Órgão 16 foi de -0,55. Essa nota foi 

calculada considerando a média das notas obtidas na perspectiva de Governo Eletrônico e na 

perspectiva de Governança de TI, sendo -0,60 e -0,50 respectivamente.  

A Figura 32 apresenta graficamente a posição de influência obtida com a análise 

realizada no órgão. 

 
Figura 32 - Escala de Influência - Órgão 16. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
O nono órgão de baixa complexidade analisado teve um tempo de entrevista de 17 

minutos e 04 segundos. A entrevista foi realizada com o Assessor de Tecnologia da 

Informação do Departamento de Tecnologia. O órgão analisado é uma Empresa Pública.  No 

Quadro 34, no ANEXO G observa-se, detalhadamente, a análise realizada.   

O valor de influência escalar obtido para o Órgão 17 foi de -0,05. Essa nota foi 

calculada considerando a média das notas obtidas na perspectiva de Governo Eletrônico e na 

perspectiva de Governança de TI, sendo -0,20 e 0,10 respectivamente.  

A Figura 33 apresenta graficamente a posição de influência obtida com a análise 

realizada no órgão. 

 
Figura 33 - Escala de Influência - Órgão 17. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
O último órgão de baixa complexidade analisado teve um tempo de entrevista de 

16 minutos e 32 segundos. O entrevistado foi o Gestor de Tecnologia da Informação do Setor 

de Tecnologia do órgão. Trata-se de um órgão vinculado que se predispôs a participar da 

pesquisa.  No Quadro 35, no ANEXO G observa-se, detalhadamente, a análise realizada.  

O valor de influência escalar obtido para o Órgão 18 foi de -0,60. Essa nota foi 

calculada considerando a média das notas obtidas na perspectiva de Governo Eletrônico e na 

perspectiva de Governança de TI, sendo -0,90 e -0,30 respectivamente.  
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 A Figura 34 apresenta graficamente a posição de influência obtida com a análise 

realizada no órgão. 

 
Figura 34 - Escala de Influência - Órgão 18. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

A média obtida com  a análise dos órgãos de Baixa Complexidade (-0,27) indica 

que a influência das estratégias de governo eletrônico nas ações de governança de TI nesses 

órgãos é bem inferior da influência existente entre os órgãos de média e alta complexidade. A 

nota foi calculada considerando as notas obtidas na perspectiva da categoria de perguntas 

referente à Governo Eletrônico e Governança de TI, sendo -0,34 e -0,20 respectivamente. 

A Figura 35 representa a escala de influência dos órgãos de Baixa Complexidade. 

Vale ressaltar que a complexidade dos órgãos foram definidas, conforme metodologia 

proposta pela Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará.  

 
Figura 35 - Escala de Influência - Órgãos de Baixa Complexidade. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A próxima seção deste capítulo de análise de dados, visa retornar à estratégia 

inicial do Estudo de Caso, fundamentada pelas preposições teóricas (Governo Eletrônico e 

Governança de TI). O Objetivo é, de forma holística, analisar os resultados dos dados obtidos 

com os três tipos de evidência, observando na íntegra o contexto do Governo do Estado do 

Ceará.  

 

4.4  Resumo do capítulo de análise dos dados 

 

Foram analisados 33 documentos de políticas, extraídos a partir de buscas textuais 

realizadas no Diário Oficial do Estado do Ceará, considerando códigos de pesquisa 

relacionados à Governo Eletrônico e Governança de TI. Foi localizado um total de 7.489 
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registros de pesquisa, o qual direcionou à 3.179 documentos, a partir dos quais, após 

exaustiva análise textual, foram identificados os 32 documentos de políticas relacionados aos 

temas desta pesquisa. 

De uma forma geral, os documentos de política analisados, versam sobre 

iniciativas de incentivo ao Governo Eletrônico, Padronização de Sites Governamentais, 

Políticas e Estruturas de Governança de TI (CSTIC e seus componentes) e Políticas de 

Operação de TI. 

No que concerne às iniciativas de Governo Eletrônico, no Estado do Ceará existe 

o Prêmio Ceará Governo Eletrônico, instituído como instrumento de incentivo ao 

desenvolvimento de estratégias voltadas à Governo Eletrônico pelos órgãos e entidades do 

Governo do Estado, visando a melhoria da qualidade das informações e serviços prestados ao 

cidadão. 

O padrão dos sites governamentais é definido a partir da necessidade identificada 

pelo CSTIC em padronizar e estruturar as informações e serviços disponíveis nos órgãos e 

entidades da Administração Pública Estadual, por meio da Intranet. Entre outros temas, os 

documentos versam sobre layouts dos sites dos órgãos, sistemas de busca, respostas a 

perguntas frequentes, Fale Conosco, e determina a identificação dos responsáveis pelas 

informações disponíveis no site. 

Outras iniciativas de Governo Eletrônico são relacionadas na análise documental, 

tais como o Programa Estadual de Banda Larga, Projeto de Sistema Integrado, Sistema de 

Geotecnologias, Portal da Transparência e Sistema de Virtualização de Processos. A 

SEPLAG, no contexto de Governo Eletrônico, além de ser responsável em propor as políticas 

de tecnologia governamentais, deve incentivar e propor ações de Governo Eletrônico, 

estimulando e articulando projetos de Inclusão Digital e Projetos de Governo Eletrônico, nos 

órgãos e entidades estaduais. 

Já a Empresa de Tecnologia do Estado do Ceará, além de ser responsável pela 

execução das políticas de tecnologia, tem o papel de coordenar de forma articulada e 

integrada as ações de Governo Eletrônico, objetivando estimular o uso da Internet nos órgãos 

e entidades do Governo. 

Em relação a documentos de Política de Governança de TI, foram analisados 

documentos que versam sobre a instituição do Conselho Superior de Tecnologia da 

Informação, seu membros, sua missão e responsabilidade, sua estrutura, bem como o Modelo 

de Gestão de Tecnologia para o Estado do Ceará.  
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No contexto de Governo Eletrônico e Governança de TI, as políticas de operação 

de TI visam padronizar rotinas e ferramentas de TI acerca da segurança da informação nos 

órgãos, desenvolvimento e uso de Softwares (Linguagens, banco de dados e suíte de 

escritório), bases geotecnológicas utilizadas pelos órgãos, acesso à informação, bem como 

virtualização de processos. 

Outros documentos acerca das responsabilidades no Modelo de Gestão de TI do 

Estado foram analisados, visto que são pertinentes ao entendimento do papel e 

responsabilidade de alguns membros integrantes do Conselho Superior de TIC. Os 

documentos analisados, foram: Os Decretos estaduais de estruturação da Secretaria do 

Planejamento e Gestão do Estado do Ceará e da Empresa de Tecnologia da Informação do 

Ceará. 

A análise documental tornou-se suficiente para o entendimento do contexto legal 

das estratégias de Governo Eletrônico e ações de Governança de TI em que o Estado do Ceará 

encontra-se fundamentado. Nesse sentido, compreendeu-se algumas iniciativas pertinentes à 

Governo Eletrônico (Padrões de sites, VIPROC, Acesso à informação etc) e à Governança de 

TI (CSTIC). 

O segundo tipo de evidência utilizado neste estudo de caso são dois questionários 

aplicados aos 58 órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, entre os dias 16 de 

maio e 30 de junho de 2014. Os questionários abordaram grupos de questões relacionadas aos 

temas da pesquisa, Governo Eletrônico e Governança de TI. O questionário de Governo 

Eletrônico foi composto por 24 questões, distribuídas pelos Eixos: Cidadão, Melhoria da 

Gestão Interna e Interação com Parceiros e Fornecedores.  

O questionário de Governança de TI foi composto por 38 questões, organizadas e 

distribuídas conforme fases do Ciclo de Vida de Governança de TI, proposto por Fernandes e 

Abreu (2012), sendo: Alinhamento Estratégico e Compliance; Decisão, compromisso, 

priorização e alocação de recursos; Estrutura, processos, operação e gestão, e; Gestão do valor 

e operação da TI. O questionário buscou verificar as ações de Governança de TI existentes 

nos órgãos e entidades do Poder Executivo estadual. 

Foi obtido um total de 52 respostas, sendo 45 dos 58 órgãos e entidades listados 

no organograma do Governo e 7 órgãos, entidades e vinculadas que se disponibilizaram a 

responder os questionários por livre vontade. As respostas obtidas nos questionários contou 

com a participação de 100% das empresas públicas, 100% dos órgãos de Sociedade de 

Economia Mista, 85% das autarquias, 70% dos órgãos da Administração Direta, e 70% das 
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Fundações do Estado do Ceará. A pesquisa obteve um total de 80% dos possíveis 

respondentes inicialmente listados. 

As análises dos questionários demonstram que 99% dos respondentes possuem 

Portal Corporativo. Esse resultado reflete o alinhamento dos órgãos e entidades estaduais em 

relação às Políticas específicas de Padronização dos Sites. Os resultados apontam uma 

maturidade (0 a 5) de aproximadamente 3,7 em relação à disponibilização de informações. A 

comunicação com o cidadão obteve média aproximada de 3,4, no eixo Governo Eletrônico 

para o Cidadão.  

Considerando o eixo de Melhoria da Gestão Interna, mais especificamente quanto 

ao processo de aquisição e contratação de bens e serviços, observou-se que 34% dos órgãos 

executam essa atividade de forma otimizada, sendo a maturidade desse item avaliada com 

nota de 3,67. Esse resultado vai ao encontro da Instrução Normativa 01/2013, que define 

procedimentos para a contratação/aquisições de bens e serviços de TIC no âmbito do Poder 

Executivo do Estado do Ceará. 

No que concerne a interação com parceiros e fornecedores, 65% dos órgãos do 

Poder Executivo estadual afirmam estarem integrados de forma horizontal, ou seja, estão 

compartilhando serviços e bases de dados. 27% dos órgãos informaram estar integrados de 

forma vertical, isto é, compartilham serviços e bases de dados com órgãos do Poder Executivo 

Federal e/ou Municipal. Ainda nesse eixo, 4% dos órgãos indicaram possuir ambiente de 

comunicação com fornecedores por meio de área restrita. Sendo a maturidade do referido 

ambiente pontuada com 1,73.  

A média de maturidade Governo do Estado do Ceará, obtida com o levantamento 

dos questionários, referente às Estratégias de Governo Eletrônico foi de 2,78. O eixo Melhoria 

da Gestão Interna foi o melhor avaliado, seguido do eixo Cidadão, com uma média de 3. O 

eixo Interação com Parceiros e Fornecedores esteve em terceiro lugar, com uma média de 

2,26. 

O questionário referente à Governança de TI foi composto por 38 perguntas 

divididas pelas quatro fases do ciclo de Governança de TI proposto por Fernandes e Abreu 

(2012): Alinhamento estratégico e compliance, com maturidade de 2,81; Decisão, 

compromisso, priorização e alocação de recursos, com maturidade de 2,13; Estrutura, 

processos, operação e gestão, com maturidade de 2,41, e; Gestão do valor e operação da TI, 

com maturidade de 2,37.  A média geral da Governança de TI obtida com os resultados das 

respostas dos questionários foi de 2,43.  
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Por fim, o terceiro tipo de evidência analisado foram as entrevistas. Considerando 

os limites operacionais da pesquisa, mais especificamente o tempo hábil para a sua realização. 

As entrevistas foram realizadas com alguns órgãos respondentes dos questionários. Para 

selecionar os órgãos entrevistados considerou-se a sua respectiva complexidade dos serviços 

de TIC. A complexidade foi calculada tendo em conta a metodologia proposta pela Secretaria 

do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará. 

Nesse sentido, conforme definido na metodologia desta pesquisa, foram 

entrevistados 100% dos órgãos de alta complexidade, 50% dos órgãos de média complexidade 

e 25% dos órgãos de baixa complexidade. Entrevistou-se um total de 18 órgãos, dos 52 

respondentes, sendo 4 de alta complexidade, 8 de média complexidade e 40 órgãos de baixa 

complexidade. A Figura 36 representa graficamente a pirâmide de complexidade dos órgãos 

participantes da pesquisa. 

 
Figura 36 - Pirâmide de órgãos entrevistados/complexidade. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme análises realizadas nas entrevistas, os órgãos com alta complexidade 

apresentaram uma média escalar de influência maior que os órgãos de média e baixa 

complexidade. E em relação ao Governo do Estado do Ceará, de uma forma geral a média 

escalar de influência obtida foi de 0,06, conforme representado na Figura 37. 

 
Figura 37 - Escala de Influência - Governo do Estado do Ceará. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Esse resultado foi calculado considerando a média das notas obtidas na 

perspectiva das perguntas de Governo Eletrônico e de Governança de TI, no âmbito do 

Governo do Estado do Ceará, sendo 0,00 e 0,06 respectivamente. 

Na Tabela 20 estabeleceu-se uma relação entre os dados coletados nas entrevistas, 

questionários e documentos, de forma a cruzar as informações percebidas. Observa-se, 

portanto, uma relação entre a média escalar das Unidades de Registros obtidas a partir das 

análises das entrevistas e documentos e a existência de Legislação vigente, conforme os 

documentos de Políticas analisados neste estudo. A tabela está organizada em ordem 

decrescente, considerando a pontuação média escalar de cada unidade de registro. 

 
Tabela 20 - Unidade de Registro e Políticas Relacionadas. 
 
Cod. 

 
Unidade de Registro 

Média da 
pontuação 

escalar 

 
Políticas Relacionadas 

01 Portal 

0,82 

Instrução Normativa nº 04 de 22 abril de 
2004; 
Resolução nº 03/2008, de 19 de setembro de 
2008. 

02 Informatização 

0,68 

INSTRUÇÃO NORMATIVA No02/2014 
INSTRUÇÃO NORMATIVA No 01/2013; 
DECRETO No27.803, de 20 de maio de 
2005; 

03 Plano estratégico de TIC 0,63 RESOLUÇÃO No 01/2013; 
05 Operação de serviços 

0,29 

DECRETO No29.227, de 13 de março de 
2008; 
DECRETO No29.255 de 09 de abril de 2008; 
RESOLUÇÃO No02 de 6 de agosto de 2008; 
DECRETO No30.193, de 17 de MAIO de 
2010; 
LEI No15.018, de 04 de outubro de 2011; 
DECRETO No30.939, de 10 de julho de 
2012; 
DECRETO No31.199, de 30 de abril de 2013; 
PORTARIA No1177/2011; 
INSTRUÇÃO NORMATIVA No02/2014; 

04 Serviços disponíveis 
0,27 

INSTRUÇÃO NORMATIVA No02/2014 
DECRETO No30.193, de 17 de maio de 2010 
LEI No15.018, de 04 de outubro de 2011. 

06 Gestão de contratos 0,12 INSTRUÇÃO NORMATIVA No 01/2013; 
07 Portfolio de TI e Catálogo de Serviço 0,10 Não identificado 
08 Gestão do desempenho 0,02 Não identificado 
09 Integrações horizontais e verticais -0,18 Não identificado 
10 Alinhamento estratégico da TI -0,30 * Não identificado. 
11 Meios de comunicação com o cidadão -0,57 A política de segurança da informação, proíbe 

o acesso a algumas redes sociais. 
12 Meios de comunicação (fornecedor) -0,60 Não identificado 
13 Mecanismos de decisão de TI -0,60 Não identificado 
14 Participação do cidadão (e-Democracia) -0,92 **Não identificado 
 Fonte: Autoria própria. 

*Relacionado com INSTRUÇÃO NORMATIVA No 01/2013; 
** Parte dos órgãos trataram esse item como sendo a Ouvidoria do Estado. 
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Está clara na Tabela 19 a relação existente entre as unidades de registros coletadas 

nas entrevistas, suas respectivas pontuações escalares e os documentos de política que 

fundamentam as ações de cada unidade analisada. Dessa forma, observa-se na tabela que as 

unidades de registro com média escalar de influência próxima ao valor 1 possuem uma ou 

mais políticas subsidiando a sua execução. Por outro lado, as unidades com média próxima a -

1 não possuem política que as fundamentem.  

Um outro cruzamento estabelecido entre os dados coletados nos questionários 

com a média escalar de influência obtida na entrevista, Tabela 21, estabelece a existência da 

relação entre a complexidade dos serviços de TIC de um determinado órgão e a pontuação 

escalar de influência existente das estratégias de Governo Eletrônico em ações de Governança 

de TI. 

 
Tabela 21 - Pontuação escalar X Pontuação da complexidade. 

Grupo de complexidade Órgão pesquisado Pontuação da complexidade Pontuação 
escalar. 

Alta Complexidade 

Órgão 01 45 0,71 
Órgão 02 42 0,41 
Órgão 03 42 0,30 
Órgão 04 41 0,06 

Média Complexidade 

Órgão 05 40 0,35 
Órgão 06 40 -0,05 
Órgão 07 38 -0,09 
Órgão 08 35 -0,25 

Baixa Complexidade 

Órgão 12 30 0,10 
Órgão 14 24 -0,05 
Órgão 17 22 -0,05 
Órgão 09 26 -0,25 
Órgão 10 26 -0,25 
Órgão 15 26 -0,30 
Órgão 11 24 -0,35 
Órgão 13 24 -0,40 
Órgão 16 19 -0,55 
Órgão 18 15 -0,60 

Fonte: Autoria própria. 

 

Nesse sentido, os órgãos que possuem maiores complexidade em seus serviços de 

TIC possuem média escalar de influência de 0,41 pontos. Por sua vez, os órgãos de média 

complexidade possuem uma média escalar de influência em torno de 0,00 pontos. Já os órgão 

de baixa complexidade possuem média escalar de influência em torno de -0,29 pontos. 

A Figura 38, representa graficamente a média escalar da influência das Estratégias 

de Governo Eletrônico nas ações de Governança de TI dos órgãos e entidades estaduais, 

conforme suas complexidades aferidas. 
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Figura 38 - Pirâmide de Complexidade e escala de influência. 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O resultado dos dados coletados bem como o cruzamento das informações obtidas 

demonstram que a influência das estratégias de Governo Eletrônico em ações de Governança 

de TI no ambiente do Governo do Estado do Ceará é parcial e ocorre por meio de, pelo 

menos, dois fatores: A existência de política de governo e a complexidade dos serviços de 

TU. No próximo capítulo, tomando por base a pergunta que norteia este estudo e tendo em 

vista as considerações obtidas com as análises das evidências coletadas, pode-se responder ao 

questionamento desta pesquisa.  
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5   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo constituiu-se num Estudo de Caso único e incorporado e teve 

por objetivo principal analisar como as estratégias de Governo Eletrônico influenciam as 

ações de Governança de TI, no Governo do Estado do Ceará. Para tanto, foram propostos dois 

objetivos específicos: (1) Analisar as Estratégias de Governo Eletrônico e (2) Analisar as 

ações de Governança de TI, no Estado do Ceará. 

A análise teve lugar no ambiente do Poder Executivo do Estado do Ceará, 

composto por 58 órgãos e entidades e contou com o uso de três tipos distintos de evidências: 

Documentos, Questionários e Entrevistas. 

Todas as fases deste estudo foram desenvolvidas respeitando-se o escopo 

metodológico que emergiu da questão de investigação, sempre visando um encadeamento 

lógico contínuo e coerente com os objetivos específicos inicialmente traçados. Desta forma, 

toda a fundamentação teórica foi criteriosamente elaborada, constituindo uma base conceitual 

consistente acerca de Governo Eletrônico e Governança de TI. Para além disso, o processo de 

coleta e análise de cada evidência foi exaustivamente desdobrado nas perspectivas de e-Gov e 

GovTIC. 

O capítulo da Análise dos Dados revelou que existe, de fato, influência das 

estratégias de Governo Eletrônico sobre ações de Governança de TI. Somando-se às 

percepções obtidas a partir de cada tipo de evidência analisado, destacaram-se pelo menos 

duas formas pelas quais essa influência se manifesta no âmbito do Governo do Ceará, 

nomeadamente por meio da Legislação existente acerca dos temas e conforme a 

complexidade dos serviços de tecnologia do órgão.  

Nas próximas subseções foram abordadas as instâncias que respondem ao 

questionamento desta pesquisa e atendem aos objetivos inicialmente traçados. Na seção 5.1 

foi observado que a influência das estratégias de Governo Eletrônico em Governança de TI 

ocorrem por meio das determinações legislatórias e, na seção 5.2, que essa influência também 

ocorre em função da complexidade nos serviços de TIC do Governo do Estado do Ceará. 

 

5.1  Determinações da Legislação 

 

Quanto à primeira perspectiva de influência, a Administração Pública é, por sua 

natureza, regida pelos princípios Constitucionais Administrativos; entre os princípios 
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existentes destacou-se o da Legalidade. Nesse entendimento, Meireles (2007) ressalta que os 

atos públicos são considerados “legais” quando estão fundamentados em leis vigentes a esses, 

ou seja, o administrador público não pode promover ações que não sejam regulamentadas por 

lei.  

Com a análise das evidências, observou-se, em pelo menos dois momentos, que o 

uso de uma Política Pública voltada à regulamentação de estratégias de e-Gov ou ações de 

Governança de TI reforçam a aplicabilidade das temáticas. Na mesma perspectiva, observou-

se ainda que a ausência de uma norma inibe de forma significante a aplicação de determinadas 

estratégias. 

No que concerne ao Governo eletrônico (eixo Cidadão), ao observar a unidade de 

registro Portal Corporativo, o resultado obtido no levantamento aponta que 99% dos órgãos 

possuem o portal corporativo.  Corroborando com esse resultado, a análise das entrevistas, 

revelou que a implantação, manutenção e atualização de um portal corporativo impacta 

significativamente as ações da equipe de TI dos órgãos e, consequentemente, influenciam em 

sua Governança de TI.  

A média escalar obtida sobre a influência da estratégia de implantação do Portal 

Corporativo em ações de Governança de TI foi de 0,82. Diante dessa alta influência, 

observou-se que existe uma sólida política de instituição e padronização do uso do Portal 

Corporativo nos órgãos e entidades do Governo do Estado do Ceará, publicada em Abril de 

2004 e uma  Resolução acerca do tema, em setembro de 2008.  

Outro item, cuja formulação de uma política de padronização e regulamentação 

suportou satisfatoriamente a sua realização, foi ainda na categoria de Governo Eletrônico, no 

que trata a subcategoria Melhoria da Gestão Interna. Este item obteve uma média geral de 

3,07. Tal constatação implica em uma maturidade bem definida, vindo a confirmar que os 

processos voltados à modernização devem possuir um padrão definido, documentações 

específicas, além de serem bem divulgados.   

Nessa mesma perspectiva, durante a análise das entrevistas, a subcategoria 

Modernização Interna, mais especificamente a unidade de contexto Informatização obteve 

média escalar de 0,68 pontos de influência, a segunda melhor pontuação de influência 

identificada. Tal dado, demonstra que há o envolvimento da equipe de TI no que tange ao 

processo de aquisições/contrações de bens/serviços de TI e evidencia a existência da 

influência dessa estratégia na Governança de TI do órgão.  

Ao considerar essa média escalar obtida e visando o resgate dos documentos 

analisados, observa-se que as Políticas que abordam as operações de TI, no ambiente do 
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Governo, possuem definições específicas quanto à: Aquisições/contratações de 

equipamentos/serviços e Padronizações do uso de software, tecnologias específicas e 

equipamentos para usuários. 

Na mesma perspectiva, ao considerar a escala de influência formulada, notou-se 

que a unidade de registro Plano de Tecnologia esteve posicionada a 0,57 pontos escalares, 

sendo, portanto, a terceira melhor pontuação escalar aferida. Foi observada na análise 

documental a existência de uma política que determina a elaboração de um Plano de 

Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC), neste caso, a Resolução nº01 de 29 de 

julho de 2013.  

A média de maturidade da realização do Plano Estratégico de TIC obtida com o 

levantamento dos questionários foi de 2,65. Isso significa que o processo de elaboração do 

PETIC segue um padrão de regularidade com alta dependência do conhecimento dos 

indivíduos. Logo, acredita-se que um bom relacionamento entre a Gestão de Tecnologia e a 

Alta Administração do órgão pode contribuir para a melhoria da maturidade deste resultado, 

visto que ambas as partes são responsáveis pela atualização continuada do PETIC, conforme a 

Resolução nº 01 de 2013. 

Vale ressaltar que o item 10 da Tabela 19, embora tenha relação com a Instrução 

Normativa nº 1/2013, não está claramente especificado no contexto da Política, ações, papéis 

e responsabilidades da execução desta atividade. Vale ressaltar que para Fernandes e Abreu 

(2012) não caracteriza uma boa prática a existência de um Planejamento Estratégico da TI 

sem que haja o Plano estratégico no negócio. Nesse sentido e, conforme resultados 

apresentados pelo Tribunal de Contas do Estado, Resolução nº 350/2011, 57% dos órgãos não 

possuem planejamento estratégico institucional e, desse total, 64% possui Planejamento de TI.  

Observou-se que o uso dessa normatização constitui-se eficiente, pois 

regulamenta a elaboração do Plano Estratégico de TIC por parte dos gestores de TI, no 

entanto, ineficaz por não possuir instrumentos legais que responsabilizem as demais partes 

envolvidas no processo, como seja, a própria Alta Administração dos órgãos. 

 Outra observação interessante está relacionada ao item 14 da Tabela 20. Na 

entrevista foi possível identificar que os entrevistados entenderam equivocadamente, no 

questionário aplicado, como sendo ferramenta de Participação do Cidadão (e-Democracia), a 

ouvidoria do Estado. 

Ficou clara a ideia de que na teoria, conforme Siau e Long (2005), e-Democracia 

vai além de uma ferramenta de ouvidoria, pois se trata do fornecimento de ferramentas para 

participação cidadã no processo decisório, tais como funcionalidades para votações on-line, 
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sondagens e levantamentos. Somente com as entrevistas foi possível esclarecer esse item e 

identificar a real expressão da ferramenta de e-Democracia.  

Dessa forma, a influência de ferramentas eletrônicas para democracia em ações de 

Governança de TI é irrisória, visto que o recurso de e-Democracia apresenta, ainda, uma 

utilização incipiente, ou mesmo inexplorada, por parte dos órgãos. É possível que a falta de 

legislação específica que incentive/normatize a e-Democracia justifique o resultado 

observado. Conforme as análises do conteúdo das entrevistas, este foi o item que obteve a 

pior pontuação. 

 

5.2  Complexidade dos serviços de TIC. 

 

Na perspectiva da complexidade dos serviços de TIC, observou-se que o órgão de 

maior complexidade do Governo do Estado do Ceará possui a maior pontuação escalar quanto 

à influência das estratégias de Governo Eletrônico nas ações de Governança de TI. Trata-se de 

uma Secretaria Instrumental da Administração Direta.  

Em outro extremo, o órgão com menor complexidade dos serviços de TIC obteve 

a menor pontuação na escala de influência, o que aponta para uma relação diretamente 

proporcional entre o nível de complexidade e a influência determinada. Na Tabela 21 

observam-se as pontuações escalares dos órgãos e suas respectivas complexidades. Os dados 

referentes à coluna da Pontuação Escalar estão organizados em ordem decrescente dentro de 

cada grupo de complexidade. 

Em um sentido mais amplo e ainda considerando a complexidade dos órgãos, 

observou-se, conforme análise das entrevistas realizadas, que a média da pontuação escalar 

dos órgãos de alta complexidade é maior que a pontuação dos órgãos de média complexidade 

e, por sua vez, é maior que a pontuação dos órgãos de baixa complexidade.  

Vale ressaltar que a complexidade dos serviços de TIC de cada órgão foi 

identificada conforme metodologia proposta pela Secretaria do Planejamento e Gestão, que 

define pontuações para dentre outros itens: (1) Impacto dos serviços prestados ao cidadão; (2) 

Quantidade de estações de trabalho internas, e (2) Integração e complexidade dos sistemas. 

Esses três itens estão ainda relacionados ao e-Gov, no que concerne a serviços, modernização 

e integração. Nesse sentido, é possível afirmar que as estratégias dos órgãos com maior 

complexidade em serviços de TIC, geram maiores influências nas ações de Governança de TI. 

Dessa forma, conclui-se com este Estudo de Caso que a influência exercida pelas 

estratégias de Governo Eletrônico em ações de Governança de TI ocorre por meio das 
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Políticas Públicas (de Governo Eletrônico e Governança de TI) e conforme a complexidade 

dos serviços de TIC dos órgãos. 

 

5.3  Trabalhos futuros. 

 

Uma vez esclarecido que a influência das Estratégias de Governo Eletrônico em 

ações de Governança de TI no ambiente do Governo do Estado do Ceará ocorre por meio de 

Legislação pertinente ao tema e conforme a complexidade dos serviços de TIC, constata-se 

que objetivo deste estudo foi alcançado. Embora permaneça essa convicção, cabe neste 

espaço refletir pontos relevantes que possam ampliar a perspectiva da pesquisa.  

Quanto ao sujeito da pesquisa, o estudo foi realizado considerando o Governo do 

Estado do Ceará, composto por seus 58 órgãos e entidades. A estratégia utilizada foi a de um 

Estudo de Caso único incorporado, em que as unidades de análise são formadas pelas 

estratégias de Governo Eletrônico e ações de Governança de TI dos órgãos. Surge o interesse 

em desenvolver, alinhado a este estudo, pesquisas usando o método de Estudo de Caso único 

holístico aplicado à determinadas instituições do Governo ou até mesmo Estudo de Caso 

Múltiplo holístico/incorporado. 

Essa perspectiva de pesquisa surge do interesse em identificar como as estratégias 

de Governo Eletrônico influenciam nas ações de Governança de TI nos órgãos da 

Administração Direta, Autarquias, Empresas Públicas, Fundações e Economias Mistas, 

considerando as suas especificidades, inclusive a legislação pertinente a cada um desses 

segmentos.  

Considerando o fato de que a pesquisa foi elaborada no âmbito do Poder 

Executivo do Governo do Estado do Ceará, cabe ainda como estudos futuros, em vista  a 

especificidade da estrutura organizacional, políticas e suas estratégias, verificar a 

possibilidade em estender as percepções aqui obtidas no âmbito do Poder Executivo Federal e 

Municipais.  

No mais, espera-se, com o resultado desta pesquisa, sensibilizar a própria 

Administração Pública para o fato de o Governo Eletrônico consubstanciar-se numa estratégia 

que objetiva a ampliação e a melhoria dos seus serviços, modernização da sua gestão e a 

amplificação dos seus meios de comunicação, adquirindo assim a confiança e a satisfação do 

seu principal cliente: o cidadão.  Sendo portanto prioritária a demanda de investimento 

visando as definições de regulamentações que fortaleçam o Governo Eletrônico no âmbito do 

Estado do Ceará, bem como que garantam a sua execução. 
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Na perspectiva de Governança de TI, espera-se que esta pesquisa possa enfatizar a 

sua relevância na realização das estratégias de negócio. Importante ressaltar que as estratégias 

de Governo Eletrônico demandarão ações de Governança de TI e que uma eficaz Governança 

de TI tenderá a apoiar e estender as Estratégias de Governo Eletrônico. 

Por fim, com a sensibilização da Administração Pública para com estratégias de 

Governo Eletrônico, espera-se que seus esforços voltados à Governança de TI não se limitem 

à cumprir apenas às normas existentes, mas que seu entendimento seja ampliado e  permita 

perceber que, ao adotar o Governo Eletrônico como estratégia, será necessário possuir uma 

boa Governança de TI. Sendo que o Governo Eletrônico influenciará nas ações de 

Governança de TI por meio das Políticas Públicas voltadas ao tema, e ainda, por vias dos 

serviços de TIC desenvolvidos nos órgãos.  
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO SOBRE OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE DOS 
ÓRGÃOS 

 
Universidade Federal do Ceará - UFC 

Faculdade de Econômica, Administração, Atuária e Contabilidade 
Programa de Pós- Graduação em Administração e Controladoria 

Mestrado Profissional em Administração e Controladoria 
Endereço: Avenida da Universidade, 2486, Benfica – 60020-180 

Telefone: (85) 33667790 / Endereço Eletrônico: mpac@ufc.br/ www.ppac.ufc.br 
 

 
QUESTIONÁRIO SOBRE OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE DOS ÓRGÃOS15 

 

Caro (a) participante, 

 

Este questionário faz parte da pesquisa intitulada “ESTRATÉGIAS DE 

GOVERNO ELETRÔNICO E GOVERNANÇA DE TI: UM ESTUDO SOBRE A 

INFLUÊNCIA DAS ESTRATÉGIAS DE GOVERNO ELETRÔNICO EM AÇÕES DE 

GOVERNANÇA DE TI NO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ”, que está sendo 

desenvolvida pela mestranda Elidiane Martins Freitas sob a orientação do prof. Dr. Érico 

Veras Marques. 

No intuito de validar os dados coletados e, sobretudo, poder utilizar os dados na 

pesquisa, gostaríamos de lembrar a seriedade e a confidencialidade deste trabalho e pedir 

compreensão no sentido de que responda a todas as questões com o ‘máximo de sinceridade 

possível’. Agradecemos a sua importante colaboração e assumimos o compromisso de 

conservar em anonimato a identidade de todo(a)s o(a)s participantes.  

   

             Elidiane Martins. 

 
Fortaleza, ______ de _______________ de 2014. 

 

I. IDENTIFICAÇÃO: 
 

1. Órgão:_____________________________________________________________ 
2. Nome: _____________________________________________________________ 
3. Cargo/ Função: ______________________________________________________ 

 
II. SOBRE O PARQUE TECNOLÓGICO: 

                                                
15 Instrumento adaptado conforme modelo disponibilizado no portal da Secretaria do Planejamento e Gestão do 

Estado do Ceará – SEPLAG. Endereço Eletrônico: www.seplag.ce.gov.br/ 



 

4. Informe a quantidade de usuário interno do seu órgão:  (usuários de Sistemas de Informação 
disponíveis) 
(    ) Até 200; 
(    ) De 201 a 500; 
(    ) Acima de 500. 
 
5. Informe o impacto dos serviços prestados pelo órgão/entidade ao cidadão: 
(    )  Pouco impacto na população; 
(    )  Impacto em segmentos da população; 
(    )  Impacto em grande parte da população. 

 
6. Informe o número de desktops (estações de trabalho): 
(    ) Até 200; 
(    )  De 201 a 500; 
(    )  Acima de 500. 

 
7. Informe o número de regionais vinculadas ao órgão: 
(    )  Até 5; 
(    )  De 6 a 10; 
(    )  Acima de 10. 

 
8. Informe a complexidade dos seus sistemas: 
(    )  Sistemas isolados; 
(    )  Sistemas com pouca integração e módulos; 
(  ) Sistemas corporativos com vários módulos integrados com informações comerciais. 

 
Obrigada pela sua colaboração! 

 
  

Pesquisadora: Elidiane Martins 
Contatos: elidiane@elidiane.com 

(85) 99612243 
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ato a identidade de todo(a)s o(a)s participantes.  

 
 

 

             
E

lidiane M
artins. 

 
Fortaleza, ______ de _______________ de 2014. 

M
arcar o item

: 

0. 
Inexistente – Q

uando o processo não se aplica a realidade do órgão/entidade; 

1. 
Inicial (A

dhoc) – O
 processo é esporádico e desorganizado, com

 abordagem
 de gestão aplicada caso a caso; 

2. 
R

epetitivo m
as intuitivo – O

 processo segue um
 padrão de regularidade, com

 alta dependência do conhecim
ento dos indivíduos; 

3. 
D

efinido – O
 processo é padronizado, docum

entado e com
unicado; 

4. 
G

erenciado e m
ensurável – O

 processo é m
onitorado e m

edido quanto a conform
idade e ações são tom

adas quando o resultado 

não é efetivo; 

5. 
O

tim
izado – B

oas práticas são seguidas e autom
atizadas com

 base em
 resultado de m

elhorias contínuas e de ações de m
odelagem

 

de m
aturidade, junto a outras em

presas. 

 
C

ID
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D
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N
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E
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N
a perspectiva: C

atalogação, inform
ação e com

unicação em
 duas vias. 

0 
1 

2 
3 

4 
5 

Ó
rgão/entidade possui sítio/página/portal na internet? Q

ual? 
(  ) Sim

  (  ) N
ão  Q

ual: ____________ 
Q

uanto as inform
ações sobre o órgão, disponíveis aos usuários no site  

 
 

 
 

 
 

Q
uanto ao espaço online para que o usuário em

ita dúvida, sugestão ou opine (Fale conosco)? 
 

 
 

 
 

 
N

a perspectiva: Transações e integrações (vertical e horizontal) 
0 

1 
2 

3 
4 

5 
Q

uanto a com
unicação com

 o cidadão por m
eio do acesso à internet (Fóruns, C

hats, Fale conosco) 
 

 
 

 
 

 
Q

uanto a disponibilidade de serviços online para o cidadão: 
 

 
 

 
 

 
Q

uais os principais serviços disponíveis ao cidadão: 
 



 

Existem
 serviços integrados com

 outros órgãos do G
overno/Federal? Q

uais? 
(  ) Sim

  (  ) N
ão  Q

uais: ____________ 
Existem

 serviços integrados com
 órgãos da prefeitura e/ou do G

overno Federal? Q
uais 

(  ) Sim
  (  ) N

ão  Q
uais: ____________ 

N
a perspectiva: Participação do cidadão. 

0 
1 

2 
3 

4 
5 

Sobre a participação do cidadão na tom
ada de decisão. Existem

 instrum
entos que perm

item
 o envio de criticas e 

sugestões de form
a que são levadas em

 conta no processo decisório do órgão? Q
uais 

(  ) Sim
  (  ) N

ão  Q
uais: ____________ 

 
M
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E
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R
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N
a perspectiva: Inform

ações, catalogação e transações: 
0 

1 
2 

3 
4 

5 
Q

uanto a inform
atização (equipam

entos e infraestrutura de TI nos setores) você considera 
 

 
 

 
 

 
Q

uanto a atualização do parque tecnológico (equipam
entos de usuário), você considera: 

 
 

 
 

 
 

Q
uanto à existência de ferram

entas que possibilitem
 o trabalho virtual dos funcionários: 

 
 

 
 

 
 

Q
uanto a atualização do parque tecnológico (Equipam

entos e infraestrutura de rede): 
 

 
 

 
 

 
Q

uanto ao Plano de investim
ento em

 tecnologia no órgão: 
 

 
 

 
 

 
 

IN
T

E
R

A
Ç

Ã
O

 C
O

M
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R
C

E
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O
S E

 FO
R

N
E

C
E

D
O

R
E

S 
N
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E

L
 D

E
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A
T

U
R

ID
A

D
E

 
N

a perspectiva: Inform
ações, catalogação, transações e  

0 
1 

2 
3 

4 
5 

Sobre o am
biente virtual disponível para levantam

ento de propostas de serviços/produtos de TI, em
 que o fornecedor 

possa cadastrar suas propostas e disponibilizar para o órgão. 
 

 
 

 
 

 

O
 órgão/entidade disponibiliza am

bientes virtuais para contato com
 fornecedores e parceiros, canais de correio, 

acessos à áreas restritas, entre outros 
 

 
 

 
 

 

A
s com

pras são realizadas por m
eio de licitações/pregão eletrônico 

 
 

 
 

 
 

 

O
brigada pela sua colaboração! 

 

Pesquisadora: Elidiane M
artins 

C
ontatos: elidiane@

elidiane.com
 

(85) 99612243   
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Ç
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E TI 

 
U

niversidade Federal do C
eará - U

FC
 

Faculdade de Econôm
ica, A

dm
inistração, A

tuária e C
ontabilidade 

Program
a de Pós- G

raduação em
 A

dm
inistração e C

ontroladoria 

M
estrado Profissional em

 A
dm

inistração e C
ontroladoria 

Endereço: A
venida da U

niversidade, 2486, B
enfica – 60020-180 

Telefone: (85) 33667790 / Endereço Eletrônico: m
pac@

ufc.br/ w
w

w
.ppac.ufc.br 

 

C
aro (a) participante, 

 Este questionário faz parte da pesquisa intitulada “ESTR
A

TÉG
IA

S D
E G

O
V

ER
N

O
 ELETR

Ô
N

IC
O

 E G
O

V
ER

N
A

N
Ç

A
 D

E TI: U
M

 

ESTU
D

O
 SO

B
R

E A
 IN

FLU
ÊN

C
IA

 D
A

S ESTR
A

TÉG
IA

S D
E G

O
V

ER
N

O
 ELETR

Ô
N

IC
O

 EM
 A

Ç
Õ

ES D
E G

O
V

ER
N

A
N

Ç
A

 D
E TI N

O
 

G
O

V
ER

N
O

 D
O

 ESTA
D

O
 D

O
 C

EA
R

Á
”, que está sendo desenvolvida pela m

estranda Elidiane M
artins Freitas sob a orientação do prof. D

r. 

Érico V
eras M

arques. 

N
o intuito de validar os dados coletados e, sobretudo, poder utilizar os dados na pesquisa, gostaríam

os de lem
brar a seriedade e a 

confidencialidade deste trabalho e pedir com
preensão no sentido de que responda a todas as questões com

 o ‘m
áxim

o de sinceridade possível’. 

A
gradecem

os a sua im
portante colaboração e assum

im
os o com

prom
isso de conservar em

 anonim
ato a identidade de todo(a)s o(a)s participantes.  

   

             E
lidiane M

artins.  
Fortaleza, ______ de _______________ de 2014. 

M
arcar o item

: 

6. 
Inexistente – Q

uando o processo não se aplica a realidade do órgão/entidade; 



 7. 
Inicial (A

dhoc) – O
 processo é esporádico e desorganizado, com

 abordagem
 de gestão aplicada caso a caso; 

8. 
R

epetitivo m
as intuitivo – O

 processo segue um
 padrão de regularidade, com

 alta dependência do conhecim
ento dos indivíduos; 

9. 
D

efinido – O
 processo é padronizado, docum

entado e com
unicado; 

10. G
erenciado e m

ensurável – O
 processo é m

onitorado e m
edido quanto a conform

idade e ações são tom
adas quando o resultado 

não é efetivo; 

11. O
tim

izado – B
oas práticas são seguidas e autom

atizadas com
 base em

 resultado de m
elhorias contínuas e de ações de m

odelagem
 

de m
aturidade, junto a outras em

presas. 

 

A
L
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H

A
M
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T
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A

T
É

G
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O
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 C
O

M
PL

IA
N

C
E

 
N
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E
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D
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Ç
Ã
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A
T
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Em

 relação ao A
linham

ento estratégico da TI: 
0 

1 
2 

3 
4 

5 
H

á a  participação e o com
prom

isso da alta adm
inistração nas definições das ações de TI. 

 
 

 
 

 
 

O
 G

estor de TI está envolvido nas decisões das ações relacionadas às ações de TI 
 

 
 

 
 

 
São conhecidos os requisitos de negócio  

 
 

 
 

 
 

A
 TI observa em

 seu planejam
ento, as norm

as e legislações em
 relação a área de atuação do órgão/entidade 

 
 

 
 

 
 

Em
 relação ao Plano de Tecnologia da Inform

ação ou o PD
TI, estão definidos, ou contem

pla: 
0 

1 
2 

3 
4 

5 
A

 arquitetura de TI utilizada na instituição 
 

 
 

 
 

 
O

s princípios da TI 
 

 
 

 
 

 
C

apacidade de atendim
ento da TI 

 
 

 
 

 
 

C
om

petências dos envolvidos do ciclo de governança de TI 
 

 
 

 
 

 
Investim

entos da TI 
 

 
 

 
 

 
Política de segurança da Inform

ação 
 

 
 

 
 

 
Estratégias de fornecedores de serviço 

 
 

 
 

 
 

N
ecessidades de aplicações 

 
 

 
 

 
 

Estrutura da TI 
 

 
 

 
 

 
A

rquitetura da TI 
 

 
 

 
 

 
 

D
E

C
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O
, C

O
M
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O

M
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R
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A
Ç
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Em
 relação aos m

ecanism
os de decisão de TI: 

0 
1 

2 
3 

4 
5 

Existe um
a m

atriz de responsabilidade e envolvim
ento pelas decisões de TI 

 
 

 
 

 
 

Estruturas de tom
ada de decisão em

 TI (C
om

itês, grupos etc) 
 

 
 

 
 

 
Em

 relação ao Portfólio de TI: 
0 

1 
2 

3 
4 

5 



 

Existe o portfólio de projetos de TI 
 

 
 

 
 

 
Existe o catálogo de serviço 

 
 

 
 

 
 

 

E
ST

R
U

T
U

R
A

 PR
O

C
E

SSO
S O

PE
R

A
Ç

Ã
O

 E
 G

E
ST

Ã
O

 
N

ÍV
E

L
 D

E
 A

D
O

Ç
Ã

O
 D

A
 PR

A
T

IC
A

 
Em

 relação à operação de serviço: 
0 

1 
2 

3 
4 

5 
D

ocum
entação de procedim

entos de operação 
 

 
 

 
 

 
C

entral de serviços de TI 
 

 
 

 
 

 
B

ase de conhecim
ento 

 
 

 
 

 
 

M
etodologia de desenvolvim

ento de sistem
a 

 
 

 
 

 
 

M
etodologia de gerenciam

ento de projetos 
 

 
 

 
 

 
M

onitoram
ento de ativos de TI 

 
 

 
 

 
 

Escritório de projetos de TI 
 

 
 

 
 

 
Tratam

ento de incidentes de segurança da inform
ação 

 
 

 
 

 
 

R
elacionam

ento com
 os usuários: 

0 
1 

2 
3 

4 
5 

A
valiação pelos usuários dos serviços prestados 

 
 

 
 

 
 

R
esponsabilidades dos usuários 

 
 

 
 

 
 

A
cesso aos serviços de TI 

 
 

 
 

 
 

R
elacionam

ento com
 os fornecedores: 

0 
1 

2 
3 

4 
5 

D
ocum

entação de controle de contratos 
 

 
 

 
 

 
D

ocum
entação de contrato dos fornecedores 

 
 

 
 

 
 

C
ontratos de TI 

 
 

 
 

 
 

 

G
E
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Ã

O
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O
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E
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Em

 relação à gestão do desem
penho da TI 

0 
1 

2 
3 

4 
5 

A
cordos de nível de serviços em

 contrato de TI 
 

 
 

 
 

 
A

cordos internos de nível de serviços 
 

 
 

 
 

 
 

O
brigada pela sua colaboração! 

Pesquisadora: Elidiane M
artins 

C
ontatos: elidiane@

elidiane.com
  

 



 

APÊNDICE D – RESULTADO DA BUSCA DOCUMENTAL NO DOE 

 
Universidade Federal do Ceará - UFC 

Faculdade de Econômica, Administração, Atuária e Contabilidade 

Programa de Pós- Graduação em Administração e Controladoria 

Mestrado Profissional em Administração e Controladoria 

Endereço: Avenida da Universidade, 2486, Benfica – 60020-180 

Telefone: (85) 33667790 / Endereço Eletrônico: mpac@ufc.br/ www.ppac.ufc.br 

 

 

 

 

RESULTADOS DA BUSCA NO DOE – POR ANO. 

 
Tabela 22 - Resultado da busca do DOE - Ano de 2004. 
Tipo de 
Pesquisa 

Palavra Período Total de 
registros 

Total de 
documentos 

Documentos 
utilizados 

Tipo 1 Governo Eletrônico 01/01/2004 a 31/12/2004 173 122 6 
Tipo 2 Governo Eletrônico 01/01/2004 a 31/12/2004 25 05 0* 
Tipo 1 Governança TI 01/01/2004 a 31/12/2004 1 1 0* 
Tipo 2 Governança de TI 01/01/2004 a 31/12/2004 1 1 0* 
Tipo 1 Governança Tecnologia 01/01/2004 a 31/12/2004 4 4 0 
Tipo 2 Governança de Tecnologia 01/01/2004 a 31/12/2004 0 0 0 
Tipo 2 Gestão de Tecnologia 01/01/2004 a 31/12/2004 195 43 0 
Tipo 2 Gestão Tecnológica 01/01/2004 a 31/12/2004 1 1 0 
Tipo 1 Informatização 01/01/2004 a 31/12/2004 33 20 0* 
Tipo 2 Modernização Tecnológica 01/01/2004 a 31/12/2004 4 4 0 
Tipo 2 Serviço Eletrônico 01/01/2004 a 31/12/2004 0 0 0 
TOTAL DE DOCUMENTOS 6 
Fonte: Autoria própria. 
* Documentos listados em resultados de buscas anteriores. 

 
Tabela 23 - Resultado da busca do DOE - Ano de 2005. 
Tipo de 
Pesquisa 

Palavra Período Total de 
registros 

Total de 
documentos 

Documentos 
utilizados 

Tipo 1 Governo Eletrônico 01/01/2005 à 31/12/2005 206 129 0 
Tipo 2 Governo Eletrônico 01/01/2005 à 31/12/2005 17 17 0 
Tipo 1 Governança TI 01/01/2005 à 31/12/2005 1 1 0 
Tipo 2 Governança de TI 01/01/2005 à 31/12/2005 1 1 0 
Tipo 1 Governança Tecnologia 01/01/2005 à 31/12/2005 10 10 2 
Tipo 2 Governança de Tecnologia 01/01/2005 à 31/12/2005 0 0 0 
Tipo 2 Gestão de Tecnologia 01/01/2005 à 31/12/2005 205 49 0 
Tipo 2 Gestão Tecnológica 01/01/2005 à 31/12/2005 0 0 0 
Tipo 1 Informatização 01/01/2005 à 31/12/2005 42 25 0 
Tipo 2 Modernização Tecnológica 01/01/2005 à 31/12/2005 2 2 0 
Tipo 2 Serviço Eletrônico 01/01/2005 à 31/12/2005 0 0 0 
TOTAL DE DOCUMENTOS 3 
Fonte: Autoria própria. 

 



 

Tabela 24 - Resultado da busca do DOE - Ano de 2006. 
Tipo de 
Pesquisa 

Palavra Período Total de 
registros 

Total de 
documentos 

Documentos 
utilizados 

Tipo 1 Governo Eletrônico 01/01/2006 à 31/12/2006 443 193 0 
Tipo 2 Governo Eletrônico 01/01/2006 à 31/12/2006 19 17 0 
Tipo 1 Governança TI 01/01/2006 à 31/12/2006 3 3 0 
Tipo 2 Governança de TI 01/01/2006 à 31/12/2006 2 2 0 
Tipo 1 Governança Tecnologia 01/01/2006 à 31/12/2006 16 15 0 
Tipo 2 Governança de Tecnologia 01/01/2006 à 31/12/2006 0 0 0 
Tipo 2 Gestão de Tecnologia 01/01/2006 à 31/12/2006 313 77 0 
Tipo 2 Gestão Tecnológica 01/01/2006 à 31/12/2006 3 3 0 
Tipo 1 Informatização 01/01/2006 à 31/12/2006 24 18 0 
Tipo 2 Modernização Tecnológica 01/01/2006 à 31/12/2006 4 4 0 
Tipo 2 Serviço Eletrônico 01/01/2006 à 31/12/2006 0 0 0 
TOTAL DE DOCUMENTOS 0 
Fonte: Autoria própria. 

 
Tabela 25 - Resultado da busca do DOE - Ano de 2007. 
Tipo de 
Pesquisa 

Palavra Período Total de 
registros 

Total de 
documentos 

Documentos 
utilizados 

Tipo 1 Governo Eletrônico 01/01/2007 à 31/12/2007 327 166 3 
Tipo 2 Governo Eletrônico 01/01/2007 à 31/12/2007 28 18 0* 
Tipo 1 Governança TI 01/01/2007 à 31/12/2007 4 4 0* 
Tipo 2 Governança de TI 01/01/2007 à 31/12/2007 0 0 0 
Tipo 1 Governança Tecnologia 01/01/2007 à 31/12/2007 3 3 0 
Tipo 2 Governança de Tecnologia 01/01/2007 à 31/12/2007 0 0 0 
Tipo 2 Gestão de Tecnologia 01/01/2007 à 31/12/2007 257 70 0 
Tipo 2 Gestão Tecnológica 01/01/2007 à 31/12/2007 1 1 0 
Tipo 1 Informatização 01/01/2007 à 31/12/2007 21 17 0 
Tipo 2 Modernização Tecnológica 01/01/2007 à 31/12/2007 4 4 0 
Tipo 2 Serviço Eletrônico 01/01/2007 à 31/12/2007 0 0 0 
TOTAL DE DOCUMENTOS 3 
Fonte: Autoria própria. 
* Documentos listados em resultados de buscas anteriores. 

 
Tabela 26 - Resultado da busca do DOE - Ano de 2008. 
Tipo de 
Pesquisa 

Palavra Período Total de 
registros 

Total de 
documentos 

Documentos 
utilizados 

Tipo 1 Governo Eletrônico 01/01/2008 à 31/12/2008 466 188 5 
Tipo 2 Governo Eletrônico 01/01/2008 à 31/12/2008 10 7 0* 
Tipo 1 Governança TI 01/01/2008 à 31/12/2008 6 5 0 
Tipo 2 Governança de TI 01/01/2008 à 31/12/2008 1 1 0 
Tipo 1 Governança Tecnologia 01/01/2008 à 31/12/2008 26 22 1 
Tipo 2 Governança de Tecnologia 01/01/2008 à 31/12/2008 0 0 0 
Tipo 2 Gestão de Tecnologia 01/01/2008 à 31/12/2008 258 83 0 
Tipo 2 Gestão Tecnológica 01/01/2008 à 31/12/2008 0 0 0 
Tipo 1 Informatização 01/01/2008 à 31/12/2008 37 31 0* 
Tipo 2 Modernização Tecnológica 01/01/2008 à 31/12/2008 8 7 0 
Tipo 2 Serviço Eletrônico 01/01/2008 à 31/12/2008 0 0 0 
TOTAL DE DOCUMENTOS 6 
Fonte: Autoria própria. 
* Documentos listados em resultados de buscas anteriores. 

 
Tabela 27 - Resultado da busca do DOE - Ano de 2009. 
Tipo de 
Pesquisa 

Palavra Período Total de 
registros 

Total de 
documentos 

Documentos 
utilizados 



 

Tipo 1 Governo Eletrônico 01/01/2009 à 31/12/2009 578 211 4 
Tipo 2 Governo Eletrônico 01/01/2009 à 31/12/2009 8 6 0* 
Tipo 1 Governança TI 01/01/2009 à 31/12/2009 8 7 0 
Tipo 2 Governança de TI 01/01/2009 à 31/12/2009 4 3 0 
Tipo 1 Governança Tecnologia 01/01/2009 à 31/12/2009 30 19 0 
Tipo 2 Governança de Tecnologia 01/01/2009 à 31/12/2009 0 0 0 
Tipo 2 Gestão de Tecnologia 01/01/2009 à 31/12/2009 41 36 0 
Tipo 2 Gestão Tecnológica 01/01/2009 à 31/12/2009 1 1 0 
Tipo 1 Informatização 01/01/2009 à 31/12/2009 40 33 0 
Tipo 2 Modernização Tecnológica 01/01/2009 à 31/12/2009 09 7 0* 
Tipo 2 Serviço Eletrônico 01/01/2009 à 31/12/2009 0 0 0 
TOTAL DE DOCUMENTOS 4 
Fonte: Autoria própria. 
* Documentos listados em resultados de buscas anteriores. 

 
Tabela 28 - Resultado da busca no DOE - Ano de 2010. 
Tipo de 
Pesquisa 

Palavra Período Total de 
registros 

Total de 
documentos 

Documentos 
utilizados 

Tipo 1 Governo Eletrônico 01/01/2010 à 31/12/2010 545 209 1 
Tipo 2 Governo Eletrônico 01/01/2010 à 31/12/2010 3 3 0 
Tipo 1 Governança TI 01/01/2010 à 31/12/2010 10 10 0 
Tipo 2 Governança de TI 01/01/2010 à 31/12/2010 1 1 0 
Tipo 1 Governança Tecnologia 01/01/2010 à 31/12/2010 21 21 0 
Tipo 2 Governança de Tecnologia 01/01/2010 à 31/12/2010 8 8 0 
Tipo 2 Gestão de Tecnologia 01/01/2010 à 31/12/2010 27 23 0 
Tipo 2 Gestão Tecnológica 01/01/2010 à 31/12/2010 0 0 0 
Tipo 1 Informatização 01/01/2010 à 31/12/2010 31 26 0 
Tipo 2 Modernização Tecnológica 01/01/2010 à 31/12/2010 7 6 0 
Tipo 2 Serviço Eletrônico 01/01/2010 à 31/12/2010 0 0 0 
 1 
Fonte: Autoria própria. 

 
Tabela 29 - Resultado da busca no DOE - Ano de 2011. 
Tipo de 
Pesquisa 

Palavra Período Total de 
registros 

Total de 
documentos 

Documentos 
utilizados 

Tipo 1 Governo Eletrônico 01/01/2011 à 31/12/2011 535 214 0 
Tipo 2 Governo Eletrônico 01/01/2011 à 31/12/2011 5 5 1 
Tipo 1 Governança TI 01/01/2011 à 31/12/2011 10 10 0 
Tipo 2 Governança de TI 01/01/2011 à 31/12/2011 5 5 0 
Tipo 1 Governança Tecnologia 01/01/2011 à 31/12/2011 19 18 0 
Tipo 2 Governança de Tecnologia 01/01/2011 à 31/12/2011 4 4 0 
Tipo 2 Gestão de Tecnologia 01/01/2011 à 31/12/2011 189 69 0 
Tipo 2 Gestão Tecnológica 01/01/2011 à 31/12/2011 0 0 0 
Tipo 1 Informatização 01/01/2011 à 31/12/2011 24 20 0 
Tipo 2 Modernização Tecnológica 01/01/2011 à 31/12/2011 11 10 0 
Tipo 2 Serviço Eletrônico 01/01/2011 à 31/12/2011 0 0 0 
TOTAL DE DOCUMENTOS 1 
Fonte: Autoria própria. 

 
Tabela 30 - Resultado da busca no DOE - Ano de 2012. 
Tipo de 
Pesquisa 

Palavra Período Total de 
registros 

Total de 
documentos 

Documentos 
utilizados 

Tipo 1 Governo Eletrônico 01/01/2012 à 31/12/2012 651 220 2 
Tipo 2 Governo Eletrônico 01/01/2012 à 31/12/2012 3 2 0* 
Tipo 1 Governança TI 01/01/2012 à 31/12/2012 16 16 1 
Tipo 2 Governança de TI 01/01/2012 à 31/12/2012 9 9 0* 



 

Tipo 1 Governança Tecnologia 01/01/2012 à 31/12/2012 29 24 0 
Tipo 2 Governança de Tecnologia 01/01/2012 à 31/12/2012 2 2 1** 
Tipo 2 Gestão de Tecnologia 01/01/2012 à 31/12/2012 37 24 0 
Tipo 2 Gestão Tecnológica 01/01/2012 à 31/12/2012 0 0 0 
Tipo 1 Informatização 01/01/2012 à 31/12/2012 48 24 0 
Tipo 2 Modernização Tecnológica 01/01/2012 à 31/12/2012 15 10 0* 
Tipo 2 Serviço Eletrônico 01/01/2012 à 31/12/2012 0 0 0 
TOTAL DE DOCUMENTOS 4 
Fonte: Autoria própria. 
* Documentos listados em resultados de buscas anteriores. 

 
Tabela 31 - Resultado da busca no DOE - Ano de 2013. 
Tipo de 
Pesquisa 

Palavra Período Total de 
registros 

Total de 
documentos 

Documentos 
utilizados 

Tipo 1 Governo Eletrônico 01/01/2013 à 31/12/2013 834 224 3 
Tipo 2 Governo Eletrônico 01/01/2013 à 31/12/2013 7 5 0* 
Tipo 1 Governança TI 01/01/2013 à 31/12/2013 16 16 0 
Tipo 2 Governança de TI 01/01/2013 à 31/12/2013 3 3 0 
Tipo 1 Governança Tecnologia 01/01/2013 à 31/12/2013 28 25 2* 
Tipo 2 Governança de Tecnologia 01/01/2013 à 31/12/2013 6 4 0 
Tipo 2 Gestão de Tecnologia 01/01/2013 à 31/12/2013 24 23 0 
Tipo 2 Gestão Tecnológica 01/01/2013 à 31/12/2013 11 8 0 
Tipo 1 Informatização 01/01/2013 à 31/12/2013 45 34 0 
Tipo 2 Modernização Tecnológica 01/01/2013 à 31/12/2013 8 8 0* 
Tipo 2 Serviço Eletrônico 01/01/2013 à 31/12/2013 0 0 0 
TOTAL DE DOCUMENTOS 5 
Fonte: Autoria própria. 
* Documentos listados em resultados de buscas anteriores. 

 
Tabela 32 - Resultado da busca no DOE - Ano de 2014. 
Tipo de 
Pesquisa 

Palavra Período Total de 
registros 

Total de 
documentos 

Documentos 
utilizados 

Tipo 1 Governo Eletrônico 01/01/2014 à 31/05/2014 283 90 1 
Tipo 2 Governo Eletrônico 01/01/2014 à 31/05/2014 0 0 0 
Tipo 1 Governança TI 01/01/2014 à 31/05/2014 8 6 0 
Tipo 2 Governança de TI 01/01/2014 à 31/05/2014 1 1 0 
Tipo 1 Governança Tecnologia 01/01/2014 à 31/05/2014 10 7 0 
Tipo 2 Governança de Tecnologia 01/01/2014 à 31/05/2014 0 0 0 
Tipo 2 Gestão de Tecnologia 01/01/2014 à 31/05/2014 5 5 0 
Tipo 2 Gestão Tecnológica 01/01/2014 à 31/05/2014 0 0 0 
Tipo 1 Informatização 01/01/2014 à 31/05/2014 8 8 0 
Tipo 2 Modernização Tecnológica 01/01/2014 à 31/05/2014 3 2 0 
Tipo 2 Serviço Eletrônico 01/01/2014 à 31/05/2014 0 0 0 
TOTAL DE DOCUMENTOS 1 
Fonte: Autoria própria. 

 

  



 

ANEXO	E	–	FICHA	BASE	DE	PERGUNTAS	PARA	AS	ENTREVISTAS	

	
Universidade	Federal	do	Ceará	-	UFC	

Faculdade	de	Econômica,	Administração,	Atuária	e	Contabilidade	
Programa	de	Pós-	Graduação	em	Administração	e	Controladoria	

Mestrado	Profissional	em	Administração	e	Controladoria	
Endereço:	Avenida	da	Universidade,	2486,	Benfica	–	60020-180	

Telefone:	(85)	33667790	/	Endereço	Eletrônico:	mpac@ufc.br/	www.ppac.ufc.br	
	

	
 
 
 
 
FICHA 00: __/___/____     / Entrevistado: ______________________ / Complexidade do Órgão: _______.  
 
GOVERNO ELETRÔNICO 

Eixo Cidadão  
Quanto ao Portal: 
1 - O órgão possui portal corporativo, qual o envolvimento do setor de TI na manutenção, atualização ou até 
mesmo no desenvolvimento do portal? 
2 - Os serviços disponíveis ao cidadão são mantidos e atualizados pela equipe interna de TI? Qual o impacto na 
operação da TI? 
 
Participação do cidadão: 
3 – Quais as ferramentas de participação do cidadão na tomada de decisão? 
4 - O que efetivamente é mantido pela equipe de TI? E como isso afeta a rotina de TI? 
 
Comunicação com o cidadão: 
5 - As ferramentas de comunicação com o cidadão são mantidas pela equipe de TI? Chats, fóruns etc? 
6 - Qual a rotina da equipe de TI para a manutenção dos serviços disponíveis ao cidadão na internet? 
 

Eixo: Melhoria da Gestão Interna: 
Informatização: 
7 - A compra de equipamento é realizada pela própria equipe de TI? Como funciona esse processo? 
8 - A infra estrutura de servidor é definida, mantida e implementada pela própria TI, como? 
 
Integrações verticais e horizontais: 
09 - Os serviços integrados com outros órgãos, seja do Governo Federal ou Municipal ou do próprio Estado, 
possuem bases mantidas no órgão?  
10 - Qual o papel da TI na disponibilização e manutenção dos serviços integrados com outros órgãos? 
 

Governo para Fornecedores e Parceiros 
11 - Existe uma rotina de gestão de contratos de TI? Qual o impacto na Governança de TI? 
12 – Existem áreas de acesso restrito para relacionamento com os fornecedores? Qual o impacto dessa 
ferramenta na Governança de TI? 
13 – Os meios de comunicação online disponibilizados para os fornecedores, têm influência na Governança de 
TI? 
 
GOVERNANÇA DE TI 
 

Fase: Alinhamento estratégico e compliance 
1 – A TI participa da definição das estratégias de negócio do órgão? Qual a contribuição para as Estratégias de 
Governo Eletrônico? 
2 - O Plano de TI contempla as estratégias de Governo Eletrônico do órgão? Como? 
 

Fase: Decisão, compromisso, priorização e alocação de recursos. 
3 - Qual a participação da Alta Gestão na tomada de decisão relacionada a TI? Existe Comitê deliberativo de TI? 
Como que essa estrutura de Governança contribui positivamente para as  Estratégias de Governo Eletrônico do 



 

órgão? 
4 – O Portfólio e  o catálogo de serviços de TI contemplam as necessidades das estratégias de Governo 
Eletrônico do órgão? De que forma? 
 

Fase: Estrutura, processos, operação e gestão. 
5 - A metodologia de desenvolvimento e a gestão de projetos é realizada com vistas às necessidades temporais 
das estratégias de Governo Eletrônico do órgão? 
6 - O monitoramento dos ativos de TI visam a garantia da efetividade das estratégias do órgão? Como? 
 

Fase: Gestão do valor e desempenho da TI. 
 
7 - A gestão de contratos, bem como os SLAs e indicadores visam a garantia da eficácia das estratégias de 
negocio? Como? 
 

Uso das boas práticas de TI 
8 - Como são utilizadas, em vistas as estratégias de Governo Eletrônico do órgão,  as seguintes boas práticas de 
Governança de TI: O Cobit, Itil, ISO IEC 27001/27002 e PMBOK? 
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Tabela 33 - C

om
plexidade dos órgãos pesquisados 

 
U

suários interno 
Im

pacto dos serviços 
Estação de trabalho 

V
inculados 

Sistem
as 

C
om

plexidade 
Ó

rgão A
 

1 
1 

1 
1 

2 
17 

Ó
rgão B

 
3 

3 
3 

2 
3 

42 
Ó

rgão C
 

1 
1 

1 
1 

2 
17 

Ó
rgão D

 
3 

3 
3 

3 
3 

45 
Ó

rgão E 
1 

2 
1 

3 
2 

28 
Ó

rgão F 
1 

1 
1 

1 
2 

17 
Ó

rgão G
 

1 
1 

1 
1 

2 
17 

Ó
rgão H

 
1 

1 
1 

1 
2 

17 
Ó

rgão I 
2 

2 
1 

1 
2 

26 
Ó

rgão J 
1 

2 
2 

1 
3 

25 
Ó

rgão K
 

1 
2 

1 
1 

3 
24 

Ó
rgão L 

2 
2 

2 
2 

2 
30 

Ó
rgão M

 
1 

2 
1 

1 
3 

24 
Ó

rgão N
 

1 
3 

1 
2 

2 
30 

Ó
rgão O

 
1 

3 
1 

1 
3 

29 
Ó

rgão P 
2 

2 
2 

1 
2 

27 
Ó

rgão Q
 

1 
2 

1 
1 

2 
22 

Ó
rgão R

 
1 

2 
1 

1 
3 

24 
Ó

rgão S 
2 

2 
2 

1 
2 

27 
Ó

rgão T 
1 

2 
1 

1 
3 

24 
Ó

rgão U
 

2 
2 

1 
1 

2 
26 

Ó
rgão V

 
2 

2 
2 

1 
2 

27 
Ó

rgão X
 

3 
3 

3 
2 

3 
42 



 

Ó
rgão Z 

1 
3 

1 
1 

3 
29 

Ó
rgão A

A
 

1 
3 

1 
1 

2 
27 

Ó
rgão A

B
 

1 
2 

1 
1 

2 
22 

Ó
rgão A

C
 

2 
1 

1 
1 

1 
19 

Ó
rgão A

D
 

1 
3 

1 
1 

3 
29 

Ó
rgão A

E 
1 

2 
1 

1 
2 

22 
Ó

rgão A
F 

1 
2 

1 
1 

2 
22 

Ó
rgão A

G
 

1 
2 

1 
1 

1 
20 

Ó
rgão A

H
 

2 
2 

3 
1 

2 
28 

Ó
rgão A

I 
2 

3 
2 

3 
3 

40 
Ó

rgão A
J 

2 
3 

2 
2 

3 
37 

Ó
rgão A

L 
2 

3 
2 

3 
2 

38 
Ó

rgão A
M

 
1 

2 
1 

1 
3 

24 
Ó

rgão A
N

 
2 

3 
2 

3 
3 

40 
Ó

rgão A
O

 
1 

1 
1 

1 
1 

15 
Ó

rgão A
P 

1 
2 

1 
1 

3 
24 

Ó
rgão A

Q
 

2 
3 

2 
1 

3 
34 

Ó
rgão A

R
 

1 
2 

1 
1 

2 
22 

Ó
rgão A

S 
3 

3 
3 

1 
3 

39 
Ó

rgão A
T 

3 
3 

2 
2 

3 
41 

Ó
rgão A

U
 

1 
2 

1 
3 

3 
30 

Ó
rgão A

V
 

2 
3 

2 
1 

3 
34 

Ó
rgão A

X
 

1 
3 

1 
1 

3 
29 

Ó
rgão A

Z 
1 

3 
1 

2 
2 

30 
Ó

rgão B
A

 
3 

2 
3 

2 
2 

35 
Ó

rgão B
C

 
2 

2 
3 

1 
3 

30 
Ó

rgão B
D

 
1 

1 
1 

1 
2 

17 
Ó

rgão B
E 

2 
2 

3 
1 

3 
30 

Ó
rgão B

F 
2 

2 
2 

1 
2 

27 
	Fonte:	A

utoria	própria.	
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Quadro 18 - Análise do Conteúdo de Entrevista - Órgão 1. 
Categoria Subcategoria Unidade de Registro Unidade de Contexto Enum. 

G
ov

er
no

 E
le

trô
ni

co
 

Cidadão 

Portal 

Qual o envolvimento do setor de TI na 
manutenção, atualização ou até mesmo 
no desenvolvimento do portal? 
Existe um setor que trabalha a Gestão 
de conteúdo do portal. Toda parte de 
código e desenvolvimento é com o 
departamento de TI.  

+ 

Participação do 
cidadão 

Como o setor de TI disponibiliza as 
ferramentas que permitem a 
participação do cidadão? 
A única ferramenta existente é a 
ouvidoria, que  utiliza o sistema do 
próprio Estado, desenvolvido e mantido 
por outro órgão. Não há envolvimento 
com esse sistema. 

- 

Comunicação com o 
cidadão 

Qual o envolvimento da equipe de TI na 
manutenção ou disponibilização das 
ferramentas de comunicação com o 
cidadão? Chats, fóruns etc? 
O Cidadão se comunica por meio de 
dúvidas e questionamentos via 
Callcenter. Existe uma ferramenta 
online, que o próprio setor de TI 
disponibilizou para gestão de dúvidas e 
reclamações. Para esse fim, o 
envolvimento é total.  
O Órgão não usa redes sociais, visto a 
politica de segurança. 

+ 

Serviços disponíveis 

Os serviços disponíveis ao cidadão são 
mantidos e atualizados pela equipe 
interna de TI? Qual o impacto na 
operação da TI?  
Sim. Inclusive foi realizado um 
concurso publico para contratação de 
pessoal, visto que era necessário para 
atender a demanda dos serviços 
existentes no órgão. 

+ 

Melhoria da 
gestão Interna 
 

Informatização 

Qual o envolvimento da TI com a 
compra de equipamento de TI para o 
órgão? 
No processo de compra, a TI está 
totalmente envolvida. Para itens 
comuns, a TI verifica a demanda, 
fazendo monitoramento e 
acompanhamento da vida útil dos 
equipamentos. A compra é geralmente 

+ 



 

realizada via Atas de Registros de 
preço, que são geralmente definidas 
pela ETICE. 
A infra estrutura de servidor é definida, 
mantida e implementada pela própria 
TI, como? 
Sim. Para tanto, são utilizadas as 
práticas de ITIL, com vistas a Gestão da 
Capacidade. Então, conforme a 
quantidade de projetos demandados 
pelas áreas de negocio, a TI se 
estrutura para atender a demanda. 

+ 

Governo para 
Fornecedores 
 

Integrações verticais 
e horizontais 

Qual o papel da TI na disponibilização e 
manutenção dos serviços integrados 
com outros órgãos? 
O envolvimento é total. O órgão 
disponibiliza e mantém as bases de 
alguns softwares integrados do Estado. 
São softwares de gestão financeira, 
gestão de material, entre outros. Temos 
uma equipe grande para realizar essa 
atividade. 

+ 

Existem serviços integrados com o 
Poder Executivo Federal e municipal? 
Qual o envolvimento da equipe de TI?  
Sim. Existem. O órgão disponibiliza 
sistemas e serviços para o Ministério 
Público, Polícia Federal e Poder 
Judiciário. A Equipe de TI está 
totalmente envolvida. 

+ 

Gestão de Contratos 

Existe uma rotina de gestão de contratos 
de TI? Qual o impacto na Governança 
de TI, em vista a essa rotina? 
Sim existe. A gestão de contrato fica na 
TI, concentrada na Célula de Produção. 
Foi designada uma célula somente para 
a gestão dos contratos de TI. Outros 
contratos são geridos pelas áreas de 
negócio, com software de apoio 
disponibilizado pela TI. 

+ 

Meios de 
comunicação 

Existe uma área de acesso restrito para 
contato com os fornecedores? Se sim, 
qual o envolvimento da TI na 
disponibilização deste acesso. 
Sim existe, o Catálogo Eletrônico de 
Valor de Referência, em que todos os 
órgãos do Estado possam acessar 
online e ter o valor médio dos bens para 
as suas aquisições. Por enquanto, a 
ferramenta funciona internamente. 

+ 

G
ov

er
na

nç
a 

de
 T

I 

Estratégia e 
compliance 

Alinhamento 
estratégico da TI 

A TI participa na definição das 
estratégias de negócio do órgão? Como? 
Sim, participa propondo soluções. 
Visando o alinhamento entre a TI e o 
Negocio, logo que definida a estratégia, 
são desenhados os processos de negócio 
de forma que o departamento de TI 
possa visualizar a sua real atuação. 

+ 

Plano Estratégico de 
Tecnologia. 

O Plano de TI contempla as estratégias 
de Governo Eletrônico do órgão? + 



 

Como? 
Sim contempla. O Plano de TI está 
completamente alinhado às 
necessidades do negócio do órgão. 

Decisão, 
Compromisso, 
Priorização e 
Alocação de 
recursos 

Mecanismo de 
decisão de TI 

Qual a participação da alta gestão na 
tomada de decisão relacionada a TI? 
Existe Comitê? 
Houve a tentativa de criar o Comitê 
Diretivo de TIC. Na prática não 
aconteceu conforme planejado.  
Duas vezes por ano, o setor de TI faz 
uma apresentação dos resultados da TI 
para o Comitê Executivo do órgão. 

- 

Portfólio de TI 

O Portfolio e o catálogo de serviços de 
TI contemplam as necessidades das 
estratégias do uso de tecnologia para o 
negócio do órgão? Caso positivo, como 
isso acontece? 
Sim. O Catálogo de serviço é com base 
nos clientes internos, considerando a 
complexidade de cada área de negócios. 
O Portfolio de projeto de TI é definido 
considerando as necessidades das áreas 
de negócio e da gestão superior. 

+ 

Estrutura, 
Processos, 
Operação e 
Gestão 

Operação de 
serviços. 

A metodologia de desenvolvimento 
utilizada no órgão é realizada com vistas 
às necessidades temporais dos órgãos? 
Sim. O órgão possui uma metodologia 
própria, que é um mistodas boas 
práticas de mercado, mas adequadas à 
realidade do órgão, até como forma de 
realizar o atendimento. 

+ 

O monitoramento dos ativos de TI 
visam a garantia da efetividade das 
estratégias de Governo Eletrônico do 
órgão? Como? 
Existe uma equipe especializada em 
realizar o monitoramento, visando 
evitar criticidades para os 
processos/serviços do negócio, parada 
ou descontinuidade de serviços. 

+ 

Gestão do 
valor e 
Desempenho 
da TI 

Gestão do 
desempenho da TI 

Os SLAs e indicadores atendem as 
estratégias de Governo Eletrônico do 
órgão? Como são definidos? 
Sim, atendem. A gestão de SLAs e 
indicadores foi um processo implantado 
há quatro anos, a partir do projeto de 
Governança da TI. Os SLAs são 
inseridos diretamente no contrato com 
os fornecedores, em vistas a criticidade 
de cada solução que o serviço/produto 
deva atender. 

+ 

O uso de ferramentas de Governança de TI Como são utilizados na Governança de 
TI: O Cobit, Itil, ISO IEC 27001/27002 
e PMBOK? 
O COBIT envolve a área de negocio, 
infelizmente não foi possível usa-lo em 
sua totalidade, visto a questão cultural 
de governança da própria área de 
negocio. Nessa perspectiva o 

+ 



 

Fonte: Autoria própria. 
 
Quadro 19 - Análise do conteúdo de entrevista - Órgão 2. 

Categoria Subcategoria Unidade de 
Registro 

Unidade de Contexto Enum. 

G
ov

er
no

 E
le

trô
ni

co
 

Cidadão 

Portal 

Qual o envolvimento do setor de TI na 
manutenção, atualização ou até mesmo no 
desenvolvimento do portal? 
Existe uma área de comunicação, que é gestora do 
portal. O envolvimento do departamento de TI é 
total com o desenvolvimento de novas melhorias e 
problemas técnicos, que venham a surgir.  

+ 

Participação do 
cidadão 

Existem ferramentas virtuais que permitam a 
participação do cidadão? Qual o envolvimento da 
TI com essas ferramentas? 
Não existem. O que há parecido é o sistema de 
ouvidoria, disponibilizado pela Controladoria e 
Ouvidoria do Estado. Não há participação da 
equipe de TI para com o uso dessa ferramenta. 

- 

Comunicação 
com o cidadão 

Qual o impacto para a Governança de TI na 
manutenção ou disponibilização das ferramentas de 
comunicação com o cidadão? Chats, fóruns etc? 
Pouco impacto. A TI apenas disponibiliza o meio 
de comunicação. 

+ 

Serviços 
disponíveis 

Os serviços disponíveis ao cidadão são mantidos e 
atualizados pela equipe interna de TI? Qual o 
impacto na operação da TI?  
Sim. A equipe do órgão desenvolve. Todos os 
serviços são desenvolvidos internamente.  

+ 

Melhoria da 
gestão Interna Informatização 

Qual o envolvimento da TI com a compra de 
equipamento de TI para o órgão? 
Existe um planejamento de 4 anos. É feita uma 
previsão de demanda. São verificados 
equipamentos obsoletos. Preocupa-se com as 
demandas dos usuários. A TI está envolvida em 
todas as etapas da aquisição. 

+ 

A infra estrutura de servidor é definida, mantida e 
implementada pela própria TI. Qual a influência na 
Governança de TI? 
Sim, dentro do departamento de TI foi necessária 
a criação de uma coordenação de infraestrutura 
que faz a gestão da capacidade, continuidade e 
disponibilidade de serviços. A área faz o seu 
planejamento de acordo com as demandas do 
negócio. 

+ 

Governo para 
Fornecedores 
 

Integrações 
verticais e 
horizontais 

Qual o papel da TI na disponibilização e 
manutenção dos serviços integrados com outros 
órgãos? 
O órgão não possui serviços integrados com 
outros órgãos. Apenas utiliza os serviços 
disponibilizados pela SEFAZ, SEPLAG  e CGE. 

- 

Existem serviços integrados com o Poder 
Executivo Federal ou municipal? Qual o 
envolvimento da equipe de TI?  

+ 

departamento de TI fez uso de outras 
ferramentas de forma a sua estruturação 
interna, tal com o ITIL, ISOs de 
segurança e BSC para alinhamento 
estratégico das ações de TI. 



 

Sim. Mas o envolvimento da TI é parcial. Os 
serviços são poucos e de baixa complexidade. 

Gestão de 
Contratos 

Existe uma rotina de gestão de contratos de TI? 
Qual o papel da equipe de TI nesta rotina? 
Sim, cada coordenação subordinada ao setor de 
informática é responsável em gerir os seus 
contratos. 

+ 

Meios de 
comunicação 

Existe uma área de acesso restrito para contato 
com os fornecedores? Se sim, qual o envolvimento 
da TI na disponibilização deste acesso? 
Não existe. 

- 

G
ov

er
na

nç
a 

de
 T

I 

Estratégia e 
compliance 

Alinhamento 
estratégico da TI 

Como o Setor de TI está envolvido na tomada de 
decisão em relação as estratégias de negócio do 
órgão? 
A TI está totalmente envolvida, por meio de 
proposição de projetos. Todo ano é realizado o 
planejamento estratégico e a informática propõe 
os seus projetos, conforme as estratégias do 
negócio dos outros setores. 

+ 

Plano 
Estratégico de 
Tecnologia. 

O Plano de TI contempla as estratégias de Governo 
Eletrônico do órgão? Como? 
Sim, contempla. 

+ 

Decisão, 
Compromisso, 
Priorização e 
Alocação de 
recursos 

Mecanismo de 
decisão de TI 

Qual a participação da alta gestão na tomada de 
decisão relacionada a TI? Existe Comitê? Qual a 
contribuição do Comitê para as estratégias do 
órgão? 
Não existe um comitê, mas os projetos da TI são 
analisados e deliberados pela Alta Gestão. 

- 

Portfólio de TI 

O Portfólio e o catálogo de serviços de TI 
contemplam as necessidades das estratégias do uso 
de tecnologia para o negócio do órgão? Caso 
positivo, como isso acontece? 
Sim. O portfólio, bem como o catálogo de serviço, 
estão alinhados às estratégias do órgão. Logo em 
sua definição já é feito esse alinhamento. 

+ 

Estrutura, 
Processos, 
Operação e 
Gestão 

Operação de 
serviços. 

A metodologia de desenvolvimento utilizada no 
órgão é realizada com vistas às necessidades 
temporais dos órgãos? 
Existe uma metodologia definida, com uso de 
conceitos de metodologias ágeis, em vistas as 
necessidades do negócio. 

+ 

O monitoramento dos ativos de TI visam a garantia 
da efetividade das estratégias do órgão? Como? 
Existe o processo de gerenciamento, inclusive nos 
ativos críticos, focado em continuidade de negócio. 
Os serviços críticos são identificados e o 
monitoramento é feito considerando esses serviços. 

+ 

Gestão do 
valor e 
Desempenho 
da TI 

Gestão do 
desempenho da 
TI 

Os SLAs e indicadores atendem as estratégias de 
negócio do órgão? Como são definidos? 
Sim. O SLA é definido conforme necessidade das 
áreas e considerando a viabilidade da sua 
execução. 

+ 

O uso de ferramentas de Governança de TI Como são utilizados na Governança de TI: O 
Cobit, Itil, ISO IEC 27001/27002 e PMBOK? 
Cada ferramenta tem um fim especifico. O uso do 
Cobit é voltado para o compliance, alinhamento 
estratégico e alguns outros processos. Das ISOs 
são usados alguns controles que ajudaram a criar 
a politica de segurança do órgão. O ITIL é 
trabalhado fortemente com incidente, problemas e 

+ 



 

central de serviços. PMBOK é bastante utilizado 
para projetos. 

Fonte: Autoria própria. 
 

 
Quadro 20 - Análise do Conteúdo de Entrevista - Órgão 3. 

Categoria Subcategoria Unidade de 
Registro 

Unidade de Contexto Enum. 

G
ov

er
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 E
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trô
ni

co
 

Cidadão 

Portal 

Qual o envolvimento do setor de TI na 
manutenção, atualização ou até mesmo 
no desenvolvimento do portal? 
O Portal foi desenvolvido pelo setor de 
TI, mas hoje é mantido e atualizado 
pela ADINS. Toda alteração referente a 
programação é realizada pela equipe de 
TI, que está totalmente envolvida com 
essa atividade. 

+ 

Participação 
do cidadão 

Qual o envolvimento da TI na 
disponibilização, e até mesmo gestão, 
das ferramentas que possibilitam a 
aparticipação do cidadão? 
A ferramenta existente para esse fim é a 
Ouvidoria do Estado, disponibilizada 
pela CGE. A TI não tem participação 
ou envolvimento com essa ferramenta. 

- 

Comunicação 
com o cidadão 

Qual o envolvimento da equipe de TI na 
manutenção ou disponibilização das 
ferramentas de comunicação com o 
cidadão? Chats, fóruns etc? 
É de total responsabilidade da TI, a 
disponibilização dessas ferramentas 
para os setores competentes.  

+ 

Serviços 
disponíveis 

Os serviços disponíveis ao cidadão são 
mantidos e atualizados pela equipe 
interna de TI? Qual o impacto na 
operação da TI?  
Os serviços disponíveis ao cidadão são 
desenvolvidos e mantidos pela equipe 
de TI. A equipe está totalmente 
envolvida. 

+ 

Melhoria da 
gestão Interna Informatização 

Qual o envolvimento da TI com a 
compra de equipamento de TI para o 
órgão? 
A compra pode ocorrer considerando a 
área demandante ou o projeto a ser 
implantado no órgão. Ocorre, também, 
quando o equipamento fica obsoleto. A 
TI participa efetivamente deste 
processo. 

+ 

A infra estrutura de servidor é definida, 
mantida e implementada, em vistas as 
estratégias de Governo Eletrônico, pela 
própria TI, como? 
Toda a infraestrutura é mantida e 
definida pela equipe de TI. As 
demandas das áreas de negócio são 
consideradas. Há um setor totalmente 
dedicado a essa atividade. 

+ 



 

Governo para 
Fornecedores 
 

Integrações 
verticais e 
horizontais 

Qual o papel da TI na disponibilização e 
manutenção dos serviços integrados 
com outros órgãos? 
A equipe de TI está envolvida com 
vários sistemas corporativos de governo 
disponibilizados para outros órgãos. 

+ 

Existem serviços integrados com o 
Poder Executivo Federal ou municipal? 
Qual o envolvimento da equipe de TI?  
Não existem. 

- 

Gestão de 
Contratos 

Existe uma rotina de gestão de contratos 
de TI? Qual o papel da equipe de TI 
nesta rotina? 
Sim existe. A equipe de TI disponibiliza 
um sistema de atendimento ao usuário, 
onde, se for necessário, o fornecedor é 
acionado, conforme demanda do 
usuário. 

+ 

Meios de 
comunicação 

Existe uma área de acesso restrito para 
contato com os fornecedores? Se sim, 
qual o envolvimento da TI na 
disponibilização deste acesso. 
Não existe. 

- 

G
ov

er
na

nç
a 

de
 T

I 

Estratégia e 
compliance 

Alinhamento 
estratégico da 
TI 

Como o Setor de TI está envolvido na 
tomada de decisão em relação as 
estratégias de negócio do órgão? 
A TI não participa dessas definições. 
Quando necessário é consultada. 

- 

Plano 
Estratégico de 
Tecnologia. 

O Plano de TI contempla as estratégias 
de Governo Eletrônico do órgão? 
Como? 
Não existe de fato um plano de TI 
formalmente elaborado, visto que o 
Planejamento Estratégico da instituição 
também não está formalmente 
elaborado. 

- 

Decisão, 
Compromisso, 
Priorização e 
Alocação de 
recursos 

Mecanismo de 
decisão de TI 

Qual a participação da alta gestão na 
tomada de decisão relacionada a TI? 
Existe Comitê? 
Não existe um comitê. A TI não 
participa da tomada de decisão. 

- 

Portfólio de TI 

O Portfolio e o catálogo de serviços de 
TI contemplam as necessidades das 
estratégias do uso de tecnologia para o 
negócio do órgão? Caso positivo, como 
isso acontece? 
Sim. O portfolio e o catálogo de serviço 
estão alinhados às estratégias do órgão. 
Na elaboração desses instrumentos são 
consideradas as necessidades de cada 
setor. 

+ 
 

Estrutura, 
Processos, 
Operação e 
Gestão 
 
 
 
 
 

Operação de 
serviços. 

A metodologia de desenvolvimento 
utilizada no órgão é realizada com 
vistas às necessidades temporais das 
estratégias de Governo Eletrônico do 
órgão? 
Sim. A metodologia é permanentemente 
atualizada em vistas a necessidade do 
negócio. 

+ 

A Central de Serviços de TI visa + 



 

Fonte: Autoria própria. 
 

 
Quadro 21 - Análise do conteúdo de entrevista Órgão 4. 

resguardar os interesses do órgão? 
Como? 
Sim, uma vez que a Central de serviços 
funciona também como HelpDesk em 
nível Governamental, atendendo aos 
demais órgãos. Está segmentada em 
níveis de atendimento e visa atender as 
necessidades de uso dos sistemas dos 
clientes internos e externos. 
O monitoramento dos ativos de TI visa 
a garantia da efetividade das estratégias 
do órgão? Como? 
A princípio o monitoramento existe por 
causa da necessidade de controlar os 
equipamentos existentes no órgão. Para 
além disso, o monitoramento auxilia na 
localização do equipamento, bem como 
sua capacidade de uso/funcionamento. 

+ 

Como que as estratégias de Governo 
Eletrônico do órgão estão resguardadas 
pelo tratamento fornecidos a incidentes 
de segurança da informação? 
Utiliza-se uma gestão preventiva. Mas 
em caso de incidentes, existem rotinas 
definidas, visando a restauração 
imediata do serviço. 

+ 

Gestão do 
valor e 
Desempenho 
da TI 

Gestão do 
desempenho 
da TI 

Os SLAs e indicadores atendem as 
estratégias de negocio do Órgão? Como 
são definidos? 
Sim. São definidos no ato da 
elaboração do contrato, em vistas ao 
requisito de negócio. Atualmente 
apenas um contrato é gerido, o de 
outsourcing de impressão, pelo 
departamento técnico. O contrato é de 
fato acompanhado, visando evitar 
possíveis paralizações nos serviços de 
impressão. 

+ 

O uso de ferramentas de Governança de TI Como são utilizados na Governança de 
TI: O Cobit, Itil, ISO IEC 27001/27002 
e PMBOK? 
Algumas ferramentas foram 
implantadas: para a gestão de projetos 
com base no PMBOK. Em vistas a ITIL, 
foi implantada uma ferramenta de 
registro de ativos e controle de 
chamados. São utilizadas ferramentas 
de monitoramento e segurança que 
estão em conformes com as ISOs. 
Mas nenhuma dessas ferramentas é 
utilizada em sua totalidade. 
 

+ 

Categoria Subcategoria Unidade de 
Registro 

Unidade de Contexto Enum. 



 

G
ov

er
no

 E
le

trô
ni

co
 

Cidadão 

Portal 

Qual o envolvimento do setor de TI na manutenção, 
atualização ou até mesmo no desenvolvimento do 
portal? 
O envolvimento é total. Todo desenvolvimento e 
atualização do portal são realizados pelo setor de TI 

+ 

Participação do 
cidadão 

Como o setor de TI disponibiliza ferramentas online 
para participação do do cidadão? Qual o 
envolvimento da TI com essas ferramentas? 
A única ferramenta com esse propósito é o Sistema 
de Ouvidoria do Estado, disponibilizada pela CGE. A 
TI não tem participação ou envolvimento com essa 
ferramenta. 

- 

Comunicação 
com o cidadão 

Qual o envolvimento da equipe de TI na manutenção 
ou disponibilização das ferramentas de comunicação 
com o cidadão? Chats, fóruns etc? 
Não existem. A comunicação é feita por meio de 
telefone, ou email. 

- 

Serviços 
disponíveis 

Os serviços disponíveis ao cidadão são mantidos e 
atualizados pela equipe interna de TI? Qual o impacto 
na operação da TI?  
A equipe apenas desenvolveu a ferramenta e 
disponibiliza para o usuário final (cidadão). 
Atualmente o envolvimento é pouco, uma vez 
desenvolvido, o sistema não gera tanta demanda para 
a TI. 

+ 

Melhoria da 
gestão Interna Informatização 

Qual o envolvimento da TI com a compra de 
equipamento de TI para o órgão? 
As demandas são levantadas anualmente por meio de 
uma Comunicação Interna emitida pelo setor de TI. A 
compra depende da demanda dos setores, que 
algumas vezes não informam em tempo hábil. A TI se 
envolve em algumas partes do processo de compra. 

+ 

A infra estrutura de servidor é definida, mantida e 
implementada pela própria TI, como? 
Sim. Quando tem necessidade o setor de TI faz o 
levantamento de propostas para viabilizar a compra. 
A necessidade vêm dos serviços disponibilizados para 
as áreas de negócio. 

+ 

Governo para 
Fornecedores 
 

Integrações 
verticais e 
horizontais 

Qual o papel da TI na disponibilização e manutenção 
dos serviços integrados com outros órgãos? 
Não existem sistemas integrados com bases mantidas 
no órgão. Apenas são os sistemas disponíveis pela 
CGE, SEFAZ e SEPLAG. 

- 

Existem serviços integrados com o Poder Executivo 
Federal ou municipal? Qual o envolvimento da 
equipe de TI?  
Sim. Existe um sistema que interage com as 
prefeituras. É necessário um envolvimento da equipe 
de desenvolvimento para manutenção desse sistema. 

+ 

Gestão de 
Contratos 

Existe uma rotina de gestão de contratos de TI? Qual 
o papel da equipe de TI nesta rotina? 
Sim existe. Há um sistema que faz a gestão, quando 
necessário, o fornecedor é acionado. 

+ 

Meios de 
comunicação 

Existe uma área de acesso restrito para contato com 
os fornecedores? Se sim, qual o envolvimento da TI 
na disponibilização deste acesso. 
Não existe. 

- 



 

Fonte: Autoria própria. 
 
Quadro 22 - Análise do conteúdo de entrevista - Órgão 5. 

Categoria Subcategoria Unidade de Registro Unidade de Contexto Enum. 

G
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Cidadão 

Portal 

Qual o envolvimento do setor de TI na manutenção, 
atualização ou até mesmo no desenvolvimento do portal? 
Envolvimento total no desenvolvimento. A assessoria de 
comunicação é responsável em colocar notícias. 

+ 

Participação do 
cidadão 

Como o setor de TI disponibiliza as ferramentas que 
permitem a participação do cidadão?  
Não existe ferramenta desenvolvida pela TI com esse 

- 

G
ov

er
na

nç
a 

de
 T

I 

Estratégia e 
compliance 

Alinhamento 
estratégico da TI 

Como o Setor de TI está envolvido na tomada de 
decisão em relação as estratégias de negocio do 
órgão? 
A TI não se envolve. Atua apenas como consulta. A 
TI está mais a nível de suporte do que estratégico. 

- 

Plano Estratégico 
de Tecnologia. 

O Plano de TI contempla as estratégias de Governo 
Eletrônico do órgão? Como? 
Não existe um planejamento formalmente definido. 
Logo no final do ano, a equipe de TI busca com cada 
coordenação suas demandas de projetos. 

- 

Decisão, 
Compromisso, 
Priorização e 
Alocação de 
recursos 

Mecanismo de 
decisão de TI 

Qual a participação da alta gestão na tomada de 
decisão relacionada a TI? Existe Comitê? 
Não existe um comitê. A TI não participa da tomada 
de decisão. 

- 

Portfólio de TI 

O Portfolio e o catálogo de serviços de TI 
contemplam as necessidades das estratégias de 
Governo Eletrônico para o negócio do órgão? Caso 
positivo, como isso acontece? 
Existe um catalogo de serviço da TI divulgado na 
intranet. O catálogo foi definido considerando os 
serviços prestados pelo departamento de TI para os 
setores. 

+ 
 

Estrutura, 
Processos, 
Operação e 
Gestão 
 
 
 
 
 

Operação de 
serviços. 

A metodologia de desenvolvimento utilizada no 
órgão é realizada com vistas às necessidades de 
Governo Eletrônico do órgão? 
Existe a documentação, mas não é realizado de 
forma satisfatória. Contudo existe um esforço voltado 
a gestão de projetos, adequando-a a atual realidade 
da secretaria. 

+ 

A Central de Serviços de TI resguarda as estratégias 
de Governo Eletrônico do órgão? Como? 
Sim. A central de serviços busca atender à todas as 
demandas dos setores. 

+ 

O monitoramento dos ativos de TI visam a garantia 
da efetividade das estratégias de Governo Eletrônico? 
Como? 
Sim. O monitoramento é realizado por meio da 
central de serviço.  

+ 

Gestão do valor 
e Desempenho 
da TI 

Gestão do 
desempenho da 
TI 

Os SLAs e indicadores são definidos em vista a 
atender as estratégias de negocio do Órgão? Como? 
Sim. Com o fornecedor é feito um entendimento 
“amigável”. Com o usuário interno os SLAs tendem 
a ser atendidos, conforme prazos definidos no 
catálogo. 

+ 

O uso de ferramentas de Governança de TI Como são utilizados na Governança de TI: O Cobit, 
Itil e PMBOK? 
O uso dessas ferramentas é falho. Nenhuma das 
ferramentas são utilizadas em sua totalidade. 

+ 



 

FIM. Utiliza-se o Sistema de Ouvidoria do Estado. Foi 
necessário um esforço inicial para fazer funcionar. 
Atualmente não demanda tanto esforço do departamento 
de TI. 

Comunicação com 
o cidadão 

Qual o envolvimento da equipe de TI na manutenção ou 
disponibilização das ferramentas de comunicação com o 
cidadão? Chats, fóruns etc? 
O órgão não usa chats. Usa como ferramenta de 
comunicação apenas a ouvidoria. O envolvimento foi 
voltado apenas na disponibilização do meio para o setor 
de ouvidoria. 

- 

Serviços 
disponíveis 

Os serviços disponíveis ao cidadão são mantidos e 
atualizados pela equipe interna de TI? Qual o impacto na 
operação da TI?  
Existem softwares que permitem ao cidadão fazer o 
monitoramento do condicionamento das rodovias. O 
impacto no departamento de TI é totalmente relevante. 

+ 

Melhoria da 
gestão Interna 
 

Informatização 

Qual o envolvimento da TI com a compra de 
equipamento de TI para o órgão? 
A demanda inicial pode vir do próprio setor de negócio, 
mas a compra pode ocorrer também via monitoramento 
da TI. O envolvimento é total. 

+ 

A infra estrutura de servidor é definida, mantida e 
implementada pela própria TI? Como? 
Sim, a TI define e faz a aquisição dos equipamentos, bem 
como a manutenção, por meio de rotinas especificas e 
considera os projetos das áreas de negócio. 

+ 

Governo para 
Fornecedores 
 

Integrações 
verticais e 
horizontais 

Qual o papel da TI na disponibilização e manutenção dos 
serviços integrados com outros órgãos? 
Para o sistema do Detran são apenas consumidos os 
dados. Não há base integrada. A demanda de atividades 
para a TI não é tão significante. 

+ 

Existem serviços integrados com o Poder Executivo 
Federal e municipal? Qual o envolvimento da equipe de 
TI?  
Para o sistema do Denatran são apenas consumidos os 
dados. Não há base integrada. A demanda de atividades 
para a TI não é tão significante. 

+ 

Gestão de 
Contratos 

Existe uma rotina de gestão de contratos de TI? Qual o 
papel da equipe de TI nessa rotina? 
A TI se envolve pouco. O monitoramento dos contratos 
pela TI visam apenas as regras de negócio e as garantias. 
Para os demais itens outros setores são envolvidos. 

+ 

Meios de 
comunicação 

Existe uma área de acesso restrito para contato com os 
fornecedores? Se sim, qual o envolvimento da TI na 
disponibilização deste acesso. 
No portal do órgão existe acesso restrito para gestão de 
contratos de fornecimento de serviços para as 
construtoras. A ferramenta é mantida pela equipe de TI e 
o envolvimento da equipe com essa solução é total. 

+ 

G
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I Estratégia e 
compliance 

Alinhamento 
estratégico da TI 

A TI participa na definição das estratégias de negócio do 
órgão? Como? 
Não. As estratégias são definidas pelos diretores, sem 
participação do setor de TI. 

- 

Plano Estratégico 
de Tecnologia. 

O Plano de TI contempla as estratégias de Governo 
Eletrônico do órgão? Como? 
Sim, considerando as estratégias de negócio do órgão, 
definidas pela Diretoria. 

+ 

Decisão, 
Compromisso, 

Mecanismo de 
decisão de TI 

Qual a participação da alta gestão na tomada de decisão 
relacionada a TI? Existe Comitê? - 



 

Priorização e 
Alocação de 
recursos 

Não existem Comitês que envolvam a TI. 

Portfólio de TI 

O Portfólio e o catálogo de serviços de TI contemplam as 
necessidades das estratégias de Governo Eletrônico? Caso 
positivo, como isso acontece? 
Sim contemplam. O Portfólio de TI é bem divulgado no 
órgão, assim como o catálogo de serviço. Ambos são 
definidos e adequados às estratégias do órgão. 

+ 

Estrutura, 
Processos, 
Operação e 
Gestão 

Operação de 
serviços. 

A metodologia de desenvolvimento utilizada no órgão é 
realizada com vistas às necessidades de Governo 
Eletrônico dos órgãos? 
Sim. Para gestão de projetos adotam o PMBOK. Para 
desenvolvimento de sistemas adaptou-se à uma 
metodologia ágil. O uso das metodologias é conforme a 
necessidade do órgão. 

+ 

A Central de Serviço de TI atende às estratégias de 
Governo Eletrônico do órgão? Como? 
Sim, por meio do seu processo de funcionamento, em que 
o usuário abre um chamado técnico, o qual vai para a 
central de serviço, que busca resolver, quando for 
possível ou encaminhar ao técnico responsável. Todo o 
processo visa o atendimento imediato do cliente, evitando 
paralisações de serviços e sistemas. 

+ 

O monitoramento dos ativos de TI visam a garantia da 
efetividade das estratégias de Governo Eletrônico do 
órgão? Como? 
Sim. O monitoramento é feito de forma virtual por meio 
da internet. Caso ocorra alguma falha, o próprio sistema 
avisa. O Objetivo é manter os serviços funcionando. 

+ 

As estratégias de Governo Eletrônico do órgão estão 
resguardadas pelo tratamento fornecidos à incidentes de 
segurança da informação? Como? 
Sim. Já existem para alguns incidentes o procedimento 
mapeado padrão a ser seguido. Caso o incidente não 
esteja mapeado, o objetivo é reestabelecer o serviço 
imediatamente e depois mapear o procedimento 
realizado. 

+ 

Gestão do 
valor e 
Desempenho 
da TI 

Gestão do 
desempenho da 
TI 

Os SLAs e indicadores atendem as estratégias de negócio 
do órgão? Como são definidos? 
O SLA é um item a ser bem pensado, pois conforme for 
exigido da empresa, o valor do serviço/produto poderá 
ser alterado. Então o SLA é definido visando atender a 
demanda do órgão com um custo satisfatório, mas de 
forma parcial. 

+ 

O uso de ferramentas de Governança de TI Como são utilizados na Governança de TI: O Cobit, Itil, 
ISO IEC 27001/27002 e PMBOK? 
O ITIL é plenamente utilizado. Em Governança, o COBIT 
é utilizado, não em sua totalidade. Em gestão de projetos, 
o PMBOK é utilizado mas não totalmente. 

+ 

Fonte: Autoria própria. 
 

Quadro 23 - Análise do conteúdo de entrevista Órgão 6. 
Categoria Subcategoria Unidade de 

Registro 
Unidade de Contexto Enum. 
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Cidadão Portal 

Qual o envolvimento do setor de TI na manutenção, 
atualização ou até mesmo no desenvolvimento do portal? 
São envolvidos quando necessário. O desenvolvimento 
participa pouco, parte do portal foi desenvolvido pela 
ETICE. 

+ 

Participação do Como o setor de TI disponibiliza as ferramentas que - 



 

cidadão permitem a participação do cidadão?  
Não há ferramenta com essa finalidade, no órgão. 

Comunicação 
com o cidadão 

Qual o envolvimento da equipe de TI na manutenção ou 
disponibilização das ferramentas de comunicação com o 
cidadão? Chats, fóruns etc? 
O órgão não usa essas ferramentas. 

- 

Serviços 
disponíveis 

Os serviços disponíveis ao cidadão são mantidos e 
atualizados pela equipe interna de TI? Qual o impacto na 
operação da TI?  
Sim. O Sistema de aposentadoria do cidadão. A equipe está 
diretamente envolvida com esses sistemas. 

+ 

Melhoria da 
gestão Interna 
 

Informatização 

Qual o envolvimento da TI com a compra de equipamento 
de TI para o órgão? 
O coordenador da área de negócio inicia o processo 
(necessidade de compra), convida a TI para participar de 
reuniões, momento em que o departamento de TI emite a 
sua contribuição quanto a viabilidade técnica da aquisição. 
A participação ocorre somente nessa fase. 

+ 

A infra estrutura de servidor é definida, mantida e 
implementada pela própria TI, como? 
Sim, com vistas as necessidades do negócio. 

+ 

Governo para 
Fornecedores 
 

Integrações 
verticais e 
horizontais 

Qual o papel da TI na disponibilização e manutenção dos 
serviços integrados com outros órgãos? 
A TI se envolve parcialmente com alguns sistemas 
integrados com a ADAGRI. A integração está em nível de 
consulta. Existe o envolvimento maior da equipe, quando 
surge uma nova necessidade. Caso contrário, a equipe se 
envolve pouco com esses serviços. 

+ 

Existem serviços integrados com o Poder Executivo 
Federal e municipal? Qual o envolvimento da equipe de TI?  
Algumas informações são geradas para Ministério do 
Desenvolvimento Agrário. Novamente a TI se envolve mais 
no início. 

+ 

Gestão de 
Contratos 

Existe uma rotina de gestão de contratos de TI? Qual o 
papel da equipe de TI nesta rotina? 
Não. A gestão do contrato fica com o setor administrativo. 

- 

Meios de 
comunicação 

Existe uma área de acesso restrito para contato com os 
fornecedores? Se sim, qual o envolvimento da TI na 
disponibilização deste acesso. 
Não existe. 

- 
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Estratégia e 
compliance 

Alinhamento 
estratégico da TI 

A TI participa na definição das estratégias de negocio do 
órgão? Como? 
Sim. Por meio de Comitê do órgão. 

+ 

Plano Estratégico 
de Tecnologia. 

O Plano de TI contempla as estratégias de Governo 
Eletrônico do órgão? Como? 
Contempla. O planejamento é feito em conjunto com as 
áreas de negócio, considerando suas necessidades. 
Reuniões realizadas via Comitê. 

+ 

Decisão, 
Compromisso, 
Priorização e 
Alocação de 
recursos 

Mecanismo de 
decisão de TI 

Qual a participação da alta gestão na tomada de decisão 
relacionada a TI? Existe Comitê? 
Existe o Comitê. A reunião ocorre a cada quatro meses. A 
TI participa efetivamente. 

+ 

Portfólio de TI 

O Portfólio e o catálogo de serviços de TI contemplam as 
necessidades das estratégias do uso de tecnologia para o 
negócio do órgão? Caso positivo, como isso acontece? 
Existe o Catálogo de Serviço da TI, que visa padronizar e 
definir os atendimentos de TI em relação a demanda do 
negócio. 

+ 

Estrutura, 
Processos, 

Operação de 
serviços. 

A metodologia de desenvolvimento utilizada no órgão é 
realizada com vistas às necessidades temporais dos órgãos? - 



 

Operação e 
Gestão 

Não usa metodologia de desenvolvimento. 
O monitoramento dos ativos de TI visam a garantia da 

efetividade das estratégias do órgão? Como? 
Não realiza monitoramento. 

- 

Gestão do 
valor e 
Desempenho 
da TI 

Gestão do 
desempenho da 
TI 

Como são definidos os SLAs e indicadores para que 
atendam as estratégias de negocio do órgão? 
O setor administrativo que define os termos contratuais. A 
TI não participa. 

- 

O uso de ferramentas de Governança de TI Como são utilizados na Governança de TI: O Cobit, Itil, 
ISO IEC 27001/27002 e PMBOK? 
Na verdade o uso é incipiente. Existe a necessidade de 
melhorar bastante. 

+ 

Fonte: Autoria própria. 
 
Quadro 24 - Análise do conteúdo de entrevista - Órgão 7. 

Categoria Subcategoria Unidade de 
Registro 

Unidade de Contexto Enum. 
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Cidadão 

Portal 

Qual o envolvimento do setor de TI na manutenção, 
atualização ou até mesmo no desenvolvimento do portal? 
A assessoria de comunicação é responsável em inserir 
conteúdo. O desenvolvimento do portal ocorre com a total 
participação da equipe de TI. 

+ 

Participação do 
cidadão 

Qual o envolvimento da TI com a disponibilização de 
ferramentas online que permitam a participação do cidadão 
na tomada de decisão do órgão?  
Não existe ferramentas. O gestor desconhece totalmente o 
processo de ouvidoria. 

- 

Comunicação 
com o cidadão 

Qual o envolvimento da equipe de TI na manutenção ou 
disponibilização das ferramentas de comunicação com o 
cidadão? Chats, fóruns etc? 
A equipe não se envolve com o uso das ferramentas, 
apenas a disponibilização. Esforço mínimo. 

- 

Serviços 
disponíveis 

Os serviços disponíveis ao cidadão são mantidos e 
atualizados pela equipe interna de TI? Qual o impacto na 
operação da TI?  
Sim. Os serviços são disponíveis pelo setor de TI. A TI está 
totalmente envolvida na disponibilização deste serviço. 

+ 

Melhoria da 
gestão Interna 
 

Informatização 

Qual o envolvimento da TI com a compra de equipamento 
de TI para o órgão? 
Os recurso são previamente definidos para outros setores. 
O orçamento da TI está envolvido com o recurso existente 
dos setores de negócio, conforme demandas necessárias 
para cada setor. Dessa forma o processo é sempre iniciado 
pela área de negócio. Algumas vezes, a TI emite as 
observações técnicas pertinentes à compra.  

+ 

A infra estrutura de servidor é definida, mantida e 
implementada pela própria TI, como? 
Sim. Conforme a necessidade de cada setor. A TI se 
adéqua para atender as necessidades do negócio. 

+ 

Governo para 
Fornecedores 
 

Integrações 
verticais e 
horizontais 

Qual o papel da TI na disponibilização e manutenção dos 
serviços integrados com outros órgãos? 
Sim. Existem serviços de outras unidades vinculadas, cujas 
bases são centralizadas no órgão. O esforço da TI é 
significante. 

+ 

Existem serviços integrados com o Poder Executivo 
Federal e municipal? Qual o envolvimento da equipe de TI?  
Sim. Dois grandes sistemas integrados com as prefeituras 
são mantidos pela equipe de TI.  
A demanda de esforço para manutenção desses sistemas é 

+ 



 

consideravelmente significante. 

Gestão de 
Contratos 

Existe uma rotina de gestão de contratos de TI? Qual o 
papel da equipe de TI nesta rotina? 
Para alguns projetos, a gestão do contrato é realizada pelo 
próprio setor demandante. Não há um padrão de gestão de 
contrato. Quanto o projeto é complexo tecnicamente, a TI 
assume a gestão do contrato. 

+ 

Meios de 
comunicação 

Existe uma área de acesso restrito para contato com os 
fornecedores? Se sim, qual o envolvimento da TI na 
disponibilização deste acesso. 
Não existe. 

- 
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Estratégia e 
compliance 

Alinhamento 
estratégico da TI 

A TI participa na definição das estratégias de negocio do 
órgão? Como? 
Não. Atua apenas de forma consultiva. 

- 

Plano Estratégico 
de Tecnologia. 

O Plano de TI contempla as estratégias de Governo 
Eletrônico do órgão? Como? 
Sim. O Plano de TI vislumbra os projetos do órgão, por 
meio das reuniões realizadas com as áreas de negócio. 

+ 

Decisão, 
Compromisso, 
Priorização e 
Alocação de 
recursos 

Mecanismo de 
decisão de TI 

Qual a participação da alta gestão na tomada de decisão 
relacionada a TI? Existe Comitê? 
A TI não participa das reuniões do Comitê Executivo do 
Órgão. Sempre que necessário, a TI é apenas consultada. 

- 

Portfólio de TI 

O Portfólio e o catálogo de serviços de TI contemplam as 
necessidades das estratégias do uso de tecnologia para o 
negócio do órgão? Caso positivo, como isso acontece? 
Não possuem portfolio nem catálogo de serviço. 

- 

Estrutura, 
Processos, 
Operação e 
Gestão 

Operação de 
serviços. 

A metodologia de desenvolvimento utilizada no órgão é 
realizada com vistas às necessidades temporais das 
estratégias do órgão? 
Não existe uma metodologia definida. E não existe a gestão 
de projetos atualmente. 

- 

O monitoramento dos ativos de TI visam a garantia da 
efetividade das estratégias de Governo Eletrônico do 
órgão? Como? 
Existem aplicações voltadas ao monitoramento, visando a 
otimização dos recursos da rede, priorizando os serviços 
da área de negócio. 

+ 

Gestão do 
valor e 
Desempenho 
da TI 

Gestão do 
desempenho da 
TI 

Como são definidos os SLAs e indicadores para que 
atendam as estratégias de negocio do órgão? 
Não existe um acompanhamento preciso. Geralmente as 
próprias áreas de negócio fazem a gestão. 

- 

O uso de ferramentas de Governança de TI Como são utilizados na Governança de TI: O Cobit, Itil e 
PMBOK? 
O ITIL é utilizado no próprio servicedesk,  de forma 
parcial.  
O PMBOK e o COBIT ainda não são utilizados. 

+ 

Fonte: Autoria própria. 
 
Quadro 25 - Análise do conteúdo de entrevista - Órgão 8. 

Categoria Subcategoria Unidade de 
Registro 

Unidade de Contexto Enum. 
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Cidadão 
Portal 

Qual o envolvimento do setor de TI na manutenção, 
atualização ou até mesmo no desenvolvimento do portal? 
A TI é responsável por todo o desenvolvimento e toda 
manutenção técnica dada ao portal. 

+ 

Participação do 
cidadão 

Qual o envolvimento da TI com a disponibilização de 
ferramentas online que permitam a participação do cidadão - 



 

na tomada de decisão do órgão?  
A única ferramenta que atua nesse sentido é o SOU. A 
equipe de TI não se envolve com o sistema. 

Comunicação 
com o cidadão 

Qual o envolvimento da equipe de TI na manutenção ou 
disponibilização das ferramentas de comunicação com o 
cidadão? Chats, fóruns etc? 
Não há o uso dessas ferramentas. E portanto, não há 
impacto na operação de TI. 

- 

Serviços 
disponíveis 

Os serviços disponíveis ao cidadão são mantidos e 
atualizados pela equipe interna de TI? Qual o impacto na 
operação da TI?  
O sistema de informações geográficas ainda está em 
desenvolvimento. A própria equipe de TI está 
desenvolvendo. Por não ser prioridade a equipe está pouco 
envolvida com esse sistema. 

+ 

Melhoria da 
gestão Interna 
 

Informatização 

Qual o envolvimento da TI com a compra de equipamento 
de TI para o órgão? 
Existe um envolvimento forte entre a área técnica de TI e a 
área administrativa do negócio.  A TI visualiza a demanda 
e realiza o levantamento para a compra. 

+ 

A infra estrutura de servidor é definida, mantida e 
implementada pela própria TI, como? 
Sim. A infraestrutura de servidor é atualizada em função 
das demandas do negócio. Considerando a necessidade do 
órgão. 

+ 

Governo para 
Fornecedores 
 

Integrações 
verticais e 
horizontais 

Qual o papel da TI na disponibilização e manutenção dos 
serviços integrados com outros órgãos? 
Fazem uso dos sistemas da ADAGRI nos escritórios. Mas 
não há compartilhamentos de bases. O funcionário do 
órgão usa o sistema da ADAGRI apenas. A equipe não 
participa no desenvolvimento desse sistema. 

- 

Existem serviços integrados com o Poder Executivo 
Federal e municipal? Qual o envolvimento da equipe de TI?  
Não usam sistemas integrados horizontalmente. 

- 

Gestão de 
Contratos 

Existe uma rotina de gestão de contratos de TI? Qual o 
papel da equipe de TI nesta rotina? 
A rotina existente envolve a TI em alguns momentos. A 
gestão do contrato é realizada pela equipe de TI 
juntamente com o setor de compras. 

+ 

Meios de 
comunicação 

Existe uma área de acesso restrito para contato com os 
fornecedores? Se sim, qual o envolvimento da TI na 
disponibilização deste acesso. 
Não existe. 

- 

G
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Estratégia e 
compliance 

Alinhamento 
estratégico da TI 

A TI participa na definição das estratégias de negocio do 
órgão? Como? 
A TI participa do alinhamento, buscando adequação. Não 
existe a participação da TI na tomada de decisão. 

- 

Plano Estratégico 
de Tecnologia. 

O Plano de TI contempla as estratégias de Governo 
Eletrônico do órgão? Como? 
Sim. A definição e atualização do Plano visam as áreas de 
negocio do órgão. 

+ 

Decisão, 
Compromisso, 
Priorização e 
Alocação de 
recursos 

Mecanismo de 
decisão de TI 

Qual a participação da alta gestão na tomada de decisão 
relacionada a TI? Existe Comitê? 
Não existem comitês e a alta gestão não participa das 
decisões de TI. 

- 

Portfólio de TI 

O Portfólio e o catálogo de serviços de TI contemplam as 
necessidades das estratégias do uso de tecnologia para o 
negócio do órgão? Caso positivo, como isso acontece? 
Não existe Portfólio de projeto. Existe catálogo de 
serviços, mas é incipiente. 

- 



 

Estrutura, 
Processos, 
Operação e 
Gestão 

Operação de 
serviços. 

A metodologia de desenvolvimento utilizada no órgão é 
realizada com vistas às necessidades temporais dos órgãos? 
A área de desenvolvimento não faz uso de metodologias. 

- 

O monitoramento dos ativos de TI visam a garantia da 
efetividade das estratégias do órgão? Como? 
Sim. O inventario é feito periodicamente visando o 
levantamento dos equipamentos junto a área 
administrativa. 

+ 

Gestão do 
valor e 
Desempenho 
da TI 

Gestão do 
desempenho da 
TI 

Como são definidos os SLAs e indicadores para que 
atendam as estratégias de negocio do órgão? 
Não fazem a gestado de SLAs e indicadores. - 

O uso de ferramentas de Governança de TI Como são utilizados na Governança de TI: O Cobit, Itil, 
ISO IEC 27001/27002, PMBOK e BSC? 
Existem apenas iniciativas. Nenhuma dessas praticas estão 
efetivamente implantadas. 

+ 

Fonte: Autoria própria. 
 
Quadro 26 - Análise do conteúdo de entrevista - Órgão 9. 

Categoria Subcategoria Unidade de 
Registro 

Unidade de Contexto Enum. 
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Cidadão 

Portal 

Qual o envolvimento do setor de TI na manutenção, 
atualização ou até mesmo no desenvolvimento do portal? 
A assessoria de comunicação alimenta diariamente o portal. 
Mas o desenvolvimento é totalmente realizado pela equipe 
de TI. 

+ 

Participação do 
cidadão 

Qual o envolvimento da TI com a disponibilização de 
ferramentas que permitam a participação do cidadão na 
tomada de decisão do órgão?  
A TI não se envolve com esta atividade, que é de 
responsabilidade do setor jurídico. 

- 

Comunicação 
com o cidadão 

Qual o envolvimento da equipe de TI na manutenção ou 
disponibilização das ferramentas de comunicação com o 
cidadão? Chats, fóruns etc? 
Apenas o Núcleo de EAD faz uso dessas ferramentas. Eles 
possuem uma equipe própria para manutenção e 
desenvolvimento. A TI não participa deste processo. 

- 

Serviços 
disponíveis 

Os serviços disponíveis ao cidadão são mantidos e 
atualizados pela equipe interna de TI? Qual o impacto na 
operação da TI?  
Não existem serviços disponíveis aos cidadãos. 

- 

Melhoria da 
gestão Interna 
 

Informatização 

Qual o envolvimento da TI com a compra de equipamento de 
TI para o órgão? 
A Compra é definida pelo Conselho técnico considerando as 
demandas e necessidades dos setores ou projetos a serem 
desenvolvidos. A TI está envolvida com este processo. 

+ 

A infra estrutura de servidor é definida, mantida e 
implementada pela própria TI, como? 
Em partes, alguns serviços estão na ETICE. 

+ 

Governo para 
Fornecedores 
 

Integrações 
verticais e 
horizontais 

Qual o papel da TI na disponibilização e manutenção dos 
serviços integrados com outros órgãos? 
O órgão usa alguns sistemas governamentais. A equipe de TI 
se envolve em partes, apenas fornecendo apoio aos usuários 
internos. 

+ 

Existem serviços integrados com o Poder Executivo Federal 
e municipal? Qual o envolvimento da equipe de TI?  
Não existem serviços integrados horizontalmente. 

- 

Gestão de 
Contratos 

Existe uma rotina de gestão de contratos de TI? Qual o papel 
da equipe de TI nesta rotina? + 



 

Alguns contratos ficam na TI, outros são geridos por outros 
setores do órgão. 

Meios de 
comunicação 

Existe uma área de acesso restrito para contato com os 
fornecedores? Se sim, qual o envolvimento da TI na 
disponibilização deste acesso. 
O contato é realizado por email ou telefone. Não há 
ferramenta no site para contato com os fornecedores. 

- 
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Estratégia e 
compliance 

Alinhamento 
estratégico da TI 

A TI participa na definição das estratégias de negócio do 
órgão? Como? 
Sim, por meio do Conselho Técnico. 

+ 

Plano Estratégico 
de Tecnologia. 

O Plano de TI contempla as estratégias de Governo 
Eletrônico do órgão? Como? 
Sim. O plano de TI é realizado com base nas ações definidas 
pelo Conselho Técnico. 

+ 

Decisão, 
Compromisso, 
Priorização e 
Alocação de 
recursos 

Mecanismo de 
decisão de TI 

Qual a participação da alta gestão na tomada de decisão 
relacionada a TI? Existe Comitê? 
Sim existe. A TI é membro do Conselho Técnico, o qual 
delibera as estratégia do órgão. O Gestor de TI tem 
representatividade no conselho. 

+ 

Portfólio de TI 

O Portfólio e o catálogo de serviços de TI contemplam as 
necessidades das estratégias do uso de tecnologia para o 
negócio do órgão? Caso positivo, como isso acontece? 
Não há portfólio de projetos e não existe o catálogo de 
serviço. 

- 

Estrutura, 
Processos, 
Operação e 
Gestão 

Operação de 
serviços. 

A metodologia de desenvolvimento utilizada no órgão é 
realizada com vistas às necessidades temporais das 
estratégias de Governo Eletrônico? 
Não há metodologia de desenvolvimento, devido a falta de 
tempo hábil para o uso de metodologias. 

- 

A Central de Serviço de TI visa as estratégias de Governo 
Eletrônico do órgão? 
Ainda não existe central de serviços, mas existe o plano de 
ser implantada. 

- 

O monitoramento dos ativos de TI visam a garantia da 
efetividade das estratégias de Governo Eletrônico do órgão? 
Como? 
O monitoramento é incipiente, realizado por enquanto por 
meio de planilha. Basicamente funciona como um inventario. 

- 

Quanto ao tratamento de incidentes de segurança da 
informação, existe um cuidado para que evitar paralisações 
dos serviços? Como isso acontece? 
São realizadas algumas iniciativas de Backup. Mas o órgão 
necessita de maior investimento no quesito de gestão de 
riscos e plano de continuidade. 

+ 

Gestão do 
valor e 
Desempenho 
da TI 

Gestão do 
desempenho da 
TI 

Como são definidos os SLAs e indicadores para que atendam 
as estratégias de Governo Eletrônico do órgão? 
Não se trabalha com SLAs e indicadores para os atuais 
contratos. 

- 

O uso de ferramentas de Governança de TI Como são utilizados na Governança de TI: O Cobit, Itil, ISO 
IEC 27001/27002 e PMBOK? 
O BSC foi utilizado no planejamento estratégico. O COBIT, 
ITIL e PMBOK ainda não estão como desejado. 

+ 

Fonte: Autoria própria. 
 
Quadro 27 - Análise do Conteúdo de Entrevista - Órgão 10. 

Categori
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Subcategoria Unidade de 
Registro 

Unidade de Contexto Enum. 
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Cidadão Portal Qual o envolvimento do setor de TI na manutenção, 
atualização ou até mesmo no desenvolvimento do portal? + 



 

Pouco, a TI participa pouco do desenvolvimento. O órgão 
utiliza dos serviços da ETICE. 

Participação 
do cidadão 

Qual o envolvimento da TI com a disponibilização de 
ferramentas online que permitam a participação do cidadão 
na tomada de decisão do órgão?  
A TI também não se envolve com a ouvidoria. O órgão 
apenas utiliza do SOU. 

- 

Comunicação 
com o cidadão 

Qual o envolvimento da equipe de TI na manutenção ou 
disponibilização das ferramentas de comunicação com o 
cidadão? Chats, fóruns etc? 
Apenas disponibilizando o acesso. 

+ 

Serviços 
disponíveis 

Os serviços disponíveis ao cidadão são mantidos e 
atualizados pela equipe interna de TI? Qual o impacto na 
operação da TI?  
Não há serviços disponíveis ao cidadão, apenas 
informações, que são disponibilizadas pelo setor de 
comunicação. 

- 

Melhoria da 
gestão 
Interna 
 

Informatizaçã
o 

Qual o envolvimento da TI com a compra de equipamento 
de TI para o órgão? 
A compra é demandada pela área de negocio. A TI 
participa em partes. Realiza a cotação dos preços, 
levantamento das propostas e elabora o processo de 
compras. 

+ 

A infra estrutura de servidor é definida, mantida e 
implementada pela própria TI, como? 
Parcialmente. Alguns serviços estão hospedados 
diretamente na ETICE. 

+ 

Governo 
para 
Fornecedore
s 
 

Integrações 
verticais e 
horizontais 

Qual o papel da TI na disponibilização e manutenção dos 
serviços integrados com outros órgãos? 
Apenas utilizam dos serviços dos outros órgãos. Não há 
integração de fato. 

- 

Existem serviços integrados com o Poder Executivo 
Federal e municipal? Qual o impacto na ações de TI?  
Existe uma troca de informações com um órgão do poder 
Executivo Federal, mas a participação da equipe de TI é 
pequena. 

+ 

Gestão de 
Contratos 

Existe uma rotina de gestão de contratos de TI? Qual o 
papel da equipe de TI nesta rotina? 
A a gestão fica por conta do setor de negócio. A TI não 
participa. 

- 

Meios de 
comunicação 

Existe uma área de acesso restrito para contato com os 
fornecedores? Se sim, qual o envolvimento da TI na 
disponibilização deste acesso. 
Geralmente o contato é feito por email ou telefone. 
Quando necessário, pessoalmente. Não há uma área de 
acesso do fornecedor. 

- 

G
ov

er
na

nç
a 

de
 T

I 

Estratégia e 
compliance 

Alinhamento 
estratégico da 
TI 

A TI participa na definição das estratégias de negócio do 
órgão? Como? 
A TI não influencia diretamente nas decisões. 

- 

Plano 
Estratégico de 
Tecnologia. 

O Plano de TI contempla as estratégias de Governo 
Eletrônico do órgão? Como? 
Sim contempla no sentido de atender as demandas dos 
setores. 

+ 

Decisão, 
Compromiss
o, 
Priorização e 
Alocação de 
recursos 

Mecanismo de 
decisão de TI 

Qual a participação da alta gestão na tomada de decisão 
relacionada a TI? Existe Comitê? 
Não existe comitê decisório. 

- 

Portfólio de TI 

O Portfólio e o catálogo de serviços de TI contemplam as 
necessidades das estratégias do uso de tecnologia para o 
negócio do órgão? Caso positivo, como isso acontece? 
Não existe portfólio de TI, nem catálogo de serviço. 

- 



 

Estrutura, 
Processos, 
Operação e 
Gestão 

Operação de 
serviços. 

A metodologia de desenvolvimento utilizada no órgão é 
realizada com vistas às necessidades temporais dos 
órgãos? 
Não utilizam metodologias para desenvolvimento. Embora 
tenha demanda de desenvolver sistemas, a equipe é 
reduzida. 

- 

A Central de Serviços da TI visam a garantia das 
estratégias de Governo Eletrônico do órgão? 
Sim, a central de serviço funciona por meio de sistema, 
visando registrar os chamados e atender o mais breve 
possível as demandas. 

+ 

O monitoramento dos ativos de TI visam a garantia da 
efetividade das estratégias de Governo Eletrônico do 
órgão? Como? 
Sim. O monitoramento evita a queda dos serviços ou mau 
uso por parte dos usuários, dos equipamentos de TI. 

+ 

Como que as estratégias de Governo Eletrônico do órgão 
estão resguardadas pelo tratamento fornecidos à incidentes 
de segurança da informação? 
Estão parcialmente resguardadas, visto que não há de 
fato um plano de continuidade, porém, os incidentes são 
tratados tempestivamente, conforme ocorrem. 

+ 

Gestão do 
valor e 
Desempenho 
da TI 

Gestão do 
desempenho 
da TI 

A definição dos SLAs e indicadores visam resguardar as 
estratégias de Governo Eletrônico do órgão? 
Sim, os contratos são definidos de tal forma que seus 
termos protejam os interesses do órgão. 

+ 

O uso de ferramentas de Governança de TI Como são utilizados na Governança de TI: O Cobit, Itil, 
ISO IEC 27001/27002 e PMBOK? 
As ferramentas são utilizadas conforme necessidade do 
órgão. Não são utilizadas em sua totalidade. 

+ 

Fonte: Autoria própria. 
 

Quadro 28 - Análise de conteúdo de entrevista - Órgão 11. 
Categoria Subcategoria Unidade de 

Registro 
Unidade de Contexto Enum. 

G
ov

er
no

 E
le

trô
ni

co
 

Cidadão 

Portal 

Qual o envolvimento do setor de TI na manutenção, 
atualização ou até mesmo no desenvolvimento do portal? 
A TI está envolvida na parte técnica do site 
(Desenvolvimento e disponibilização). A alimentação de 
conteúdo fica por conta das áreas de negócio e 
comunicação. 

+ 

Participação 
do cidadão 

Qual o envolvimento da TI com a disponibilização de 
ferramentas online que permitam a participação do cidadão 
na tomada de decisão do órgão?  
O próprio ouvidor recebe a mensagem do SOU.  A TI só 
disponibiliza a tecnologia (meio de comunicação). A TI 
não se envolve 

- 

Comunicaçã
o com o 
cidadão 

Qual o envolvimento da equipe de TI na manutenção ou 
disponibilização das ferramentas de comunicação com o 
cidadão? Chats, fóruns etc? 
Não há ferramentas de comunicação. Apenas ferramentas 
de consulta. 

- 

Serviços 
disponíveis 

Os serviços disponíveis ao cidadão são mantidos e 
atualizados pela equipe interna de TI? Qual o impacto na 
operação da TI?  
Não há serviços disponíveis ao cidadão. O que há é 
informação. 

- 

Melhoria da 
gestão Interna 
 

Informatiza
ção 

Qual o envolvimento da TI com a compra de equipamento 
de TI para o órgão? 
O envolvimento é pouco. Anualmente é feito um 

+ 



 

orçamento. A TI escuta as outras áreas do negócio, 
visando realizar o levantamento da demanda. 
A infra estrutura de servidor é definida, mantida e 
implementada pela própria TI, como? 
Às vezes, a rotina não é formalizada para isso. É conforme 
a necessidade do órgão. 

+ 

Governo para 
Fornecedores 
 

Integrações 
verticais e 
horizontais 

Qual o papel da TI na disponibilização e manutenção dos 
serviços integrados com outros órgãos? 
Não há sistemas integrados com outros órgãos.  

- 

Existem serviços integrados com o Poder Executivo 
Federal e municipal? Qual o envolvimento da equipe de 
TI?  
Não há sistemas integrados com outras instâncias do 
Poder Executivo. 

- 

Gestão de 
Contratos 

Existe uma rotina de gestão de contratos de TI? Qual o 
papel da equipe de TI nesta rotina? 
Os contratos são completamente geridos pela equipe de 
TI. Mais especificamente pelo Gestor de TI. 

+ 

Meios de 
comunicaçã
o 

Existe uma área de acesso restrito para contato com os 
fornecedores? Se sim, qual o envolvimento da TI na 
disponibilização deste acesso. 
Não existe. São priorizadas, para as compras, as Atas de 
Registro de preço. 

- 

G
ov

er
na

nç
a 

de
 T

I 

Estratégia e 
compliance 

Alinhament
o estratégico 
da TI 

A TI participa na definição das estratégias de negócio do 
órgão? Como? 
Não participa. 

- 

Plano 
Estratégico 
de 
Tecnologia. 

O Plano de TI contempla as estratégias de Governo 
Eletrônico do órgão? Como? 
O plano de TI é definido apenas em nível de projeto e 
software. Informatização e prestação de serviços são 
detalhados em um documento a parte. O Plano está 
alinhado as estratégias do órgão. 

+ 

Decisão, 
Compromisso, 
Priorização e 
Alocação de 
recursos 

Mecanismo 
de decisão 
de TI 

Qual a participação da alta gestão na tomada de decisão 
relacionada a TI? Existe Comitê? 
Não existem Comitês. 

- 

Portfólio de 
TI 

O Portfolio e o catálogo de serviços de TI contemplam as 
necessidades das estratégias do uso de tecnologia para o 
negócio do órgão? Caso positivo, como isso acontece? 
Não usamos portfolio de projetos e catálogo de serviços. 

- 

Estrutura, 
Processos, 
Operação e 
Gestão 

Operação de 
serviços. 

A metodologia de desenvolvimento utilizada no órgão é 
realizada com vistas às necessidades temporais dos 
órgãos? 
Não existe equipe de desenvolvimento.  

- 

A Central de Serviços de TI visa apoiar a estratégia de 
Governo Eletrônico do órgão? 
Por enquanto não há uma central. Está sendo montada. O 
atendimento funciona por email, solicitações. Não há 
registro ou controle. 

- 

O monitoramento dos ativos de TI visam a garantia da 
efetividade das estratégias do órgão? Como? 
Sim. O monitoramento ocorre 24x7. Visando resguardar 
banco de dados, serviços, entre outros. 

+ 

Quanto ao tratamento de incidentes de segurança da 
informação, existe um cuidado para que evitar paralizações 
dos serviços? Como isso acontece? 
Não há rotina de tratamento de incidentes de segurança. 

- 

Gestão do 
valor e 
Desempenho 
da TI 

Gestão do 
desempenho 
da TI 

A definição dos SLAs e indicadores visam resguardar as 
estratégias de Governo Eletrônico do órgão? 
A TI realiza a gestão do contrato e os indicadores e SLAs 
são definidos pelo setor de TI, com vistas as necessidades 

+ 



 

das áreas de negócio. 
O uso de ferramentas de Governança de TI Como são utilizados na Governança de TI: ITIL? 

Em partes. Existe o sistemas de inventário de software e 
hardware, inventário de itens de configuração e o sistema 
de servicedesk, que está em processo de implantação. 

+ 

Fonte: Autoria própria. 

 

Quadro 29 - Análise de conteúdo de entrevista - Órgão 12. 
Categoria Subcategoria Unidade de 

Registro 
Unidade de Contexto Enum

. 

G
ov

er
no

 E
le

trô
ni

co
 

Cidadão 

Portal 

Qual o envolvimento do setor de TI na manutenção, 
atualização ou até mesmo no desenvolvimento do portal? 
Totalmente envolvida. O portal é desenvolvido pela 
equipe. Até a notícia é analisada pelo setor de TI antes de 
ir ao ar. 

+ 

Participação 
do cidadão 

Qual o envolvimento da TI com a disponibilização de 
ferramentas online que permitam a participação do cidadão 
na tomada de decisão do órgão?  
É levado em consideração a opinião do cidadão via 
ouvidoria. É uma ferramenta que o Estado já tem. Nós 
utilizamos em nosso processos. Não há envolvimento da 
equipe de TI. 

- 

Comunicaçã
o com o 
cidadão 

Qual o envolvimento da equipe de TI na manutenção ou 
disponibilização das ferramentas de comunicação com o 
cidadão? Chats, fóruns etc? 
Existe um setor de comunicação, para isso. A equipe de TI 
não está envolvida. 

- 

Serviços 
disponíveis 

Os serviços disponíveis ao cidadão são mantidos e 
atualizados pela equipe interna de TI? Qual o impacto na 
operação da TI?  
Esforço apenas para desenvolvimento. 

+ 

Melhoria da 
gestão Interna 
 

Informatiza
ção 

Qual o envolvimento da TI com a compra de equipamento 
de TI para o órgão? 
As demandas dos setores são analisadas pela TI e 
acompanhadas o tempo todo. 

+ 

A infra estrutura de servidor é definida, mantida e 
implementada pela própria TI, como? 
O tempo todo há o monitoramento da rede, pela equipe de 
TI. 

+ 

Governo para 
Fornecedores 
 

Integrações 
verticais e 
horizontais 

Qual o papel da TI na disponibilização e manutenção dos 
serviços integrados com outros órgãos? 
Não existem bases integradas. A integração ocorre via 
meddleaware. 

- 

Existem serviços integrados com o Poder Executivo 
Federal e municipal? Qual o envolvimento da equipe de 
TI?  
A integração ocorre via meddleaware, apenas com o 
Governo Federal. Contudo,  a demanda é baixa. 

+ 

Gestão de 
Contratos 

Existe uma rotina de gestão de contratos de TI? Qual o 
papel da equipe de TI nesta rotina? 
A TI está envolvida em todo o processo de gestão de 
contrato. 

+ 

Meios de 
comunicaçã
o 

Existe uma área de acesso restrito para contato com os 
fornecedores? Se sim, qual o envolvimento da TI na 
disponibilização deste acesso. 
Não. 

- 

G
ov

er
na

nç
a 

de
 

TI
 

Estratégia e 
compliance 

Alinhament
o estratégico 
da TI 

A TI participa na definição das estratégias de negocio do 
órgão? Como? 
Sim. A TI está em todas as ações da área de negócio... a 

+ 



 

TI é chamada para a tomada de decisões, criação de 
processos... 

Plano 
Estratégico 
de 
Tecnologia. 

O Plano de TI contempla as estratégias de Governo 
Eletrônico do órgão? Como? 
Não existe o planejamento estratégico do órgão, então a 
TI se antecipa ... e vai meio que se adaptando à realidade. 

- 

Decisão, 
Compromisso, 
Priorização e 
Alocação de 
recursos 

Mecanismo 
de decisão 
de TI 

Qual a participação da alta gestão na tomada de decisão 
relacionada a TI? Existe Comitê? 
Não existe Comitê. As reuniões ocorrem conforme 
necessidade da alta gestão. 

- 

Portfólio de 
TI 

O Portfolio e o catálogo de serviços de TI contemplam as 
necessidades das estratégias do uso de tecnologia para o 
negócio do órgão? Caso positivo, como isso acontece? 
Parcialmente, essas ações não estão implantadas de 
forma satisfatória. 

+ 

Estrutura, 
Processos, 
Operação e 
Gestão 

Operação de 
serviços. 

A metodologia de desenvolvimento utilizada no órgão é 
realizada com vistas às necessidades temporais dos 
órgãos? 
Em partes. A metodologia não está realmente definida. 

+ 

O monitoramento dos ativos de TI visam a garantia da 
efetividade das estratégias do órgão? Como? 
Sim, evitando a queda dos servidores, dos serviços e das 
redes. 

+ 

Gestão do 
valor e 
Desempenho 
da TI 

Gestão do 
desempenho 
da TI 

A definição dos SLAs e indicadores visam resguardar as 
estratégias de Governo Eletrônico do órgão? 
Sim. O SLA é definido pela informática, com vistas as 
demandas e necessidades das áreas de negócio. 

+ 

O uso de ferramentas de Governança de TI Como são utilizados na Governança de TI: O Cobit, Itil, 
ISO IEC 27001/27002 e PMBOK? 
O órgão usa a política de segurança do estado, que tem 
como base as ISOs de segurança. O ITIL é muito utilizado 
pelo pessoal do suporte, mas de forma parcial. PMBOK é 
utilizado em conjunto com uma metodologia ágil. O 
COBIT não é utilizado. 

+ 

Fonte: Autoria própria. 

 

Quadro 30 - Análise do conteúdo de entrevista - Órgão 13. 
Categoria Subcategoria Unidade de 

Registro 
Unidade de Contexto Enum

. 

G
ov

er
no

 E
le

trô
ni

co
 

Cidadão 

Portal 

Qual o envolvimento do setor de TI na manutenção, 
atualização ou até mesmo no desenvolvimento do portal? 
A TI está envolvida com o desenvolvimento. Atualização e 
inserção de notícias é com o setor de comunicação. 

+ 

Participação 
do cidadão 

Qual o envolvimento da TI com a disponibilização de 
ferramentas online que permitam a participação do cidadão 
na tomada de decisão do órgão?  
Não há participação da TI. Apenas disponibilizam um link 
no site para o acesso. 

- 

Comunicaçã
o com o 
cidadão 

Qual o envolvimento da equipe de TI na manutenção ou 
disponibilização das ferramentas de comunicação com o 
cidadão? Chats, fóruns etc? 
O órgão não utiliza essas ferramentas. 

- 

Serviços 
disponíveis 

Os serviços disponíveis ao cidadão são mantidos e 
atualizados pela equipe interna de TI? Qual o impacto na 
operação da TI?  
Sim os serviços são mantidos e disponibilizados pela 
equipe de TI. Essa atividade ocupa muito recursos de TI. 

+ 

Melhoria da 
gestão Interna 

Informatiza
ção 

Qual o envolvimento da TI com a compra de equipamento 
de TI para o órgão? + 



 

 A compra é realizada pela equipe de TI, mas é demandada 
pelas áreas de negócio. 
A infra estrutura de servidor é definida, mantida e 
implementada pela própria TI, como? 
Sim, mas deve ser previamente aprovada pela Gestão 
Superior. A compra deve ser justificada conforme 
necessidade do negócio. 

+ 

Governo para 
Fornecedores 
 

Integrações 
verticais e 
horizontais 

Qual o papel da TI na disponibilização e manutenção dos 
serviços integrados com outros órgãos? 
Não existem serviços integrados. 

- 

Existem serviços integrados com o Poder Executivo 
Federal e municipal? Qual o envolvimento da equipe de 
TI?  
Não existem serviços integrados. 

- 

Gestão de 
Contratos 

Existe uma rotina de gestão de contratos de TI? Qual o 
papel da equipe de TI nesta rotina? 
A secretaria tem uma célula que gerencia todos os 
contratos. O setor de TI não acompanha a execução 
desses contratos. 

- 

Meios de 
comunicaçã
o 

Existe uma área de acesso restrito para contato com os 
fornecedores? Se sim, qual o envolvimento da TI na 
disponibilização deste acesso. 
Não existe. O contato é feito por meio de telefone ou e-
mail. Apenas o gestor de TI está envolvido nesta atividade. 

- 

G
ov

er
na

nç
a 

de
 T

I 

Estratégia e 
compliance 

Alinhament
o estratégico 
da TI 

A TI participa na definição das estratégias de negocio do 
órgão? Como? 
Não. 

- 

Plano 
Estratégico 
de 
Tecnologia. 

O Plano de TI contempla as estratégias de Governo 
Eletrônico do órgão? Como? 
Sim. O Plano de TI é definido conforme a demanda da 
Gestão Superior. 

+ 

Decisão, 
Compromisso, 
Priorização e 
Alocação de 
recursos 

Mecanismo 
de decisão 
de TI 

Qual a participação da alta gestão na tomada de decisão 
relacionada a TI? Existe Comitê? 
Não existe Comitê. 

- 

Portfólio de 
TI 

O Portfolio e o catálogo de serviços de TI contemplam as 
necessidades das estratégias do uso de tecnologia para o 
negócio do órgão? Caso positivo, como isso acontece? 
Não utilizam Portfólio de Projeto e catálogo de serviço. 

- 

Estrutura, 
Processos, 
Operação e 
Gestão 

Operação de 
serviços. 

A metodologia de desenvolvimento utilizada no órgão é 
realizada com vistas às necessidades temporais dos 
órgãos? 
Não usamos nenhuma específica. Apenas tecnologias e 
padrões de desenvolvimento. 

- 

Como são geridos os atendimentos aos clientes internos do 
órgão, existe uma central de serviços? Como ela funciona? 
Não existe central de serviço. O Gestor Superior do Órgão 
decidiu que o atendimento deverá ser realizado através de 
e-mail. 

- 

O monitoramento dos ativos de TI visam a garantia da 
efetividade das estratégias do órgão? Como? 
Não é utilizado software de monitoramento. O 
monitoramento é feito somente para conferencia de 
quantidades de equipamentos existentes. 

- 

Gestão do 
valor e 
Desempenho 
da TI 

Gestão do 
desempenho 
da TI 

A definição dos SLAs e indicadores visam resguardar as 
estratégias de Governo Eletrônico do órgão? 
Não existe a gestão de SLA - 

O uso de ferramentas de Governança de TI Como são utilizados na Governança de TI: COBIT e ITIL? 
Na prática essas ferramentas não são utilizadas. + 

Fonte: Autoria própria. 



 

 
Quadro 31 - Análise de conteúdo de entrevista - Órgão 14. 

Categoria Subcategoria Unidade de 
Registro 

Unidade de Contexto Enum
. 

G
ov

er
no

 E
le

trô
ni

co
 

Cidadão 

Portal 

Qual o envolvimento do setor de TI na manutenção, 
atualização ou até mesmo no desenvolvimento do portal? 
Existe um profissional dedicado a manutenção do portal, 
bem como atualização. 

+ 

Participação 
do cidadão 

Qual o envolvimento da TI com a disponibilização de 
ferramentas online que permitam a participação do cidadão 
na tomada de decisão do órgão?  
Não disponibilizam essa ferramenta. Existe apenas a 
ouvidoria. 

- 

Comunicaçã
o com o 
cidadão 

Qual o envolvimento da equipe de TI na manutenção ou 
disponibilização das ferramentas de comunicação com o 
cidadão? Chats, fóruns etc? 
A equipe de TI disponibiliza acesso ao Twitter e facebook, 
via um “backgraund” desenvolvido pelo programador, 
junto com a assessoria de comunicação. Participam 
apenas dessa etapa. 

+ 

Serviços 
disponíveis 

Os serviços disponíveis ao cidadão são mantidos e 
atualizados pela equipe interna de TI? Qual o impacto na 
operação da TI?  
Não há serviços disponíveis ao cidadão.  

- 

Melhoria da 
gestão Interna 
 

Informatiza
ção 

Qual o envolvimento da TI com a compra de equipamento 
de TI para o órgão? 
Existe um planejamento, através do PTIC, realizado pela 
equipe de TI, tendo como foco a aquisição via Ata de 
Registro de Preços. 

+ 

A infra estrutura de servidor é definida, mantida e 
implementada pela própria TI, como? 
A própria equipe de TI define toda a estrutura necessária 
para manutenção e sustentação dos serviços. 

+ 

Governo para 
Fornecedores 
 

Integrações 
verticais e 
horizontais 

Qual o papel da TI na disponibilização e manutenção dos 
serviços integrados com outros órgãos? 
Não há serviços integrados com bases integradas. 
Contudo, o órgão faz uso dos serviços disponibilizados 
por outros órgãos do governo. 

- 

Existem serviços integrados com o Poder Executivo 
Federal e municipal? Qual o envolvimento da equipe de 
TI?  
Não existem serviços integrados com outras instâncias do 
Poder Executivo. 

- 

Gestão de 
Contratos 

Existe uma rotina de gestão de contratos de TI? Qual o 
papel da equipe de TI nesta rotina? 
Apenas na análise contratual. A gestão de contrato ocorre 
via assessoria jurídica. A análise técnica e contratual é da 
equipe de TI. A especificação burocrática e legal é feita 
com a assessoria jurídica juntamente com o setor 
financeiro.  

+ 

Meios de 
comunicaçã
o 

Existe uma área de acesso restrito para contato com os 
fornecedores? Se sim, qual o envolvimento da TI na 
disponibilização deste acesso. 
Há, é uma interface para parceiros (empresário, indústria 
ou empresas) 

+ 

G
ov

er
na

nç
a 

de
 T

I Estratégia e 
compliance 

Alinhament
o estratégico 
da TI 

A TI participa na definição das estratégias de negocio do 
órgão? Como? 
Não. Eventualmente o setor de TI solicitação reunião para 
mostrar o projeto que pretende implantar. 

- 



 

Plano 
Estratégico 
de 
Tecnologia. 

O Plano de TI contempla as estratégias de Governo 
Eletrônico do órgão? Como? 
Sim, é contemplado, através da própria demanda do 
órgão ... a demanda que eu recebo da diretoria. 

+ 

Decisão, 
Compromisso, 
Priorização e 
Alocação de 
recursos 

Mecanismo 
de decisão 
de TI 

Qual a participação da alta gestão na tomada de decisão 
relacionada a TI? Existe Comitê? 
Não existe um comitê.  

- 

Portfólio de 
TI 

O Portfolio e o catálogo de serviços de TI contemplam as 
necessidades das estratégias do uso de tecnologia para o 
negócio do órgão? Caso positivo, como isso acontece? 
Não existe Portfolio e o catálogo de serviços de TI. 

- 

Estrutura, 
Processos, 
Operação e 
Gestão 

Operação de 
serviços. 

A metodologia de desenvolvimento utilizada no órgão é 
realizada com vistas às necessidades temporais dos 
órgãos? 
O que é desenvolvido foi externo, visando as necessidade 
de negócio. Não há desenvolvimento interno. 

- 

Como que as estratégias de Governo Eletrônico do órgão 
estão resguardadas pelo tratamento fornecidos à incidentes 
de segurança da informação?  
Há uma rotina de manutenções preventivas e corretivas 
nos desktops e servidores físicos e virtuais, evitando a 
paralização dos serviços. 

+ 

O monitoramento dos ativos de TI visam a garantia da 
efetividade das estratégias do órgão? Como? 
Sempre que possível é realizado, de forma a evitar a 
paralização dos serviços. 

+ 

Gestão do 
valor e 
Desempenho 
da TI 

Gestão do 
desempenho 
da TI 

A definição dos SLAs e indicadores visam resguardar as 
estratégias de Governo Eletrônico do órgão? 
99% do SLA interno funciona, por meio do Ocomon. + 

O uso de ferramentas de Governança de TI Como são utilizados na Governança de TI: ITIL e BSC? 
Não está formalizado. A implantação dos modelos é 
incipiente. 

+ 

Fonte: Autoria própria. 

 
Quadro 32 - Análise de conteúdo de entrevista - Órgão 15. 

Categoria Subcategoria Unidade de 
Registro 

Unidade de Contexto Enum
. 

G
ov
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no

 E
le

trô
ni

co
 

Cidadão 

Portal 

Qual o envolvimento do setor de TI na manutenção, 
atualização ou até mesmo no desenvolvimento do portal? 
A TI está envolvida com todo o processo de 
desenvolvimento. A postagem de noticias é por conta da 
assessoria de comunicação. 

+ 

Participação 
do cidadão 

Qual o envolvimento da TI com a disponibilização de 
ferramentas online que permitam a participação do cidadão 
na tomada de decisão do órgão?  
A TI não se envolve com o processo de ouvidoria. Há setor 
específico para isso e o órgão usa o sistema de ouvidoria 
do estado. 

- 

Comunicaçã
o com o 
cidadão 

Qual o envolvimento da equipe de TI na manutenção ou 
disponibilização das ferramentas de comunicação com o 
cidadão? Chats, fóruns etc? 
A única ferramenta utilizada para comunicação com o 
cidadão é apenas o SOU (Sistema de Ouvidoria) e um 
email institucional. A TI atua apenas na liberação do 
acesso para a assessoria de comunicação. 

+ 

Serviços 
disponíveis 

Os serviços disponíveis ao cidadão são mantidos e 
atualizados pela equipe interna de TI? Qual o impacto na - 



 

operação da TI?  
O órgão não presta serviços ao cidadão. Existem 
informações disponíveis, mas também são mantidas pela 
assessoria de comunicação. 

Melhoria da 
gestão Interna 
 

Informatiza
ção 

Qual o envolvimento da TI com a compra de equipamento 
de TI para o órgão? 
Todo o processo de compra é realizado pela equipe de TI.  

+ 

A infra estrutura de servidor é definida, mantida e 
implementada pela própria TI, como? 
Sim, sempre que necessário, a TI propõe novas estruturas 
e justifica a aquisição. 

+ 

Governo para 
Fornecedores 
 

Integrações 
verticais e 
horizontais 

Qual o papel da TI na disponibilização e manutenção dos 
serviços integrados com outros órgãos? 
Os sistemas utilizados não possuem bases mantidas no 
órgão, logo a equipe de TI não participa do 
desenvolvimento/manutenção desses sistemas. 

- 

Existem serviços integrados com o Poder Executivo 
Federal e municipal? Qual o envolvimento da equipe de 
TI?  
Não há base compartilhada com o sistema do 
DENATRAN. A equipe de TI não participa do 
desenvolvimento/manutenção desses sistemas. 

- 

Gestão de 
Contratos 

Existe uma rotina de gestão de contratos de TI? Qual o 
papel da equipe de TI nesta rotina? 
Não existe. A TI não faz a gestão de contratos. Os 
contratos são geridos pela Diretoria de Planejamento. 

- 

Meios de 
comunicaçã
o 

Existe uma área de acesso restrito para contato com os 
fornecedores? Se sim, qual o envolvimento da TI na 
disponibilização deste acesso. 
Não há sistemas para contato com o fornecedor. 
Geralmente ocorre via email ou telefonema. 

- 

G
ov

er
na

nç
a 

de
 T

I 

Estratégia e 
compliance 

Alinhament
o estratégico 
da TI 

A TI participa na definição das estratégias de negócio do 
órgão? Como? 
Não. Existe um conselho, mas não há representatividade 
da TI. 

- 

Plano 
Estratégico 
de 
Tecnologia. 

O Plano de TI contempla as estratégias de Governo 
Eletrônico do órgão? Como? 
Sim contempla. O Plano é alinhado aos projetos das áreas 
de negócio do órgão. 

+ 

Decisão, 
Compromisso, 
Priorização e 
Alocação de 
recursos 

Mecanismo 
de decisão 
de TI 

Qual a participação da alta gestão na tomada de decisão 
relacionada a TI? Existe Comitê? 
Não existe Comitê para este fim. Geralmente, os projetos 
são negociados com os diretores. Mas somente como 
consulta técnica 

- 

Portfólio de 
TI 

O Portfolio e o catálogo de serviços de TI contemplam as 
necessidades das estratégias do uso de tecnologia para o 
negócio do órgão? Caso positivo, como isso acontece? 
Não existe catálogo de serviço nem Portfólio. 

- 

Estrutura, 
Processos, 
Operação e 
Gestão 

Operação de 
serviços. 

A metodologia de desenvolvimento utilizada no órgão é 
realizada com vistas às necessidades temporais de 
Governo Eletrônico dos órgãos? 
Sim. É usado o SCRUM, pois é flexível e a equipe de 
desenvolvedores já tem experiência com essa metodologia. 
Considerando o perfil imediatista da diretoria, e os 
projeto diferenciados, essa metodologia é perfeita.  

+ 

A Central de serviços de TI apoia as estratégias de 
Governo Eletrônico? 
Sim. É usada uma ferramenta de registro de chamado. E o 
departamento atende o mais rápido que pode, evitando 
que os serviços parem. 

+ 



 

O monitoramento dos ativos de TI visam a garantia da 
efetividade das estratégias do órgão? Como? 
Não. Até realizamos monitoramento, mas não há muito 
critério. É feito para evitar roubo. 

- 

Como que as estratégias de Governo Eletrônico do órgão 
estão resguardadas pelo tratamento fornecidos à incidentes 
de segurança da informação? 
Infelizmente não estão. O sistema é falho. Ocorre 
indisponibilidade. Falta energia. Requer maiores 
investimentos. 

- 

Gestão do 
valor e 
Desempenho 
da TI 

Gestão do 
desempenho 
da TI 

A definição dos SLAs e indicadores visam resguardar as 
estratégias de Governo Eletrônico do órgão? 
A gestão de SLA não ocorre na TI e sim na diretoria de 
planejamento. 

- 

O uso de ferramentas de Governança de TI Como são utilizados na Governança de TI: O Cobit, Itil, 
ISO IEC 27001/27002 e PMBOK? 
São utilizadas algumas práticas do PMBOK, mas somente 
para documentação. O COBIT não é utilizado. O ITIL é 
usado na central de serviço, mas incipiente. 

+ 

Fonte: Autoria própria. 

 

 
Quadro 33 - Análise de conteúdo de entrevista - Órgão 16. 

Categoria Subcategoria Unidade de 
Registro 

Unidade de Contexto Enum
. 

G
ov

er
no

 E
le

trô
ni

co
 

Cidadão 

Portal 

Qual o envolvimento do setor de TI na manutenção, 
atualização ou até mesmo no desenvolvimento do portal? 
A TI está totalmente envolvida nessa atividade. O Portal é 
desenvolvido e mantido pelo departamento de TI. 

+ 

Participação 
do cidadão 

Qual o envolvimento da TI com a disponibilização de 
ferramentas online que permitam a participação do cidadão 
na tomada de decisão do órgão?  
A TI apenas disponibiliza o meio de acesso ao Sistema de 
Ouvidoria do Estado. A equipe não tem envolvimento com 
este processo. 

- 

Comunicaçã
o com o 
cidadão 

Qual o envolvimento da equipe de TI na manutenção ou 
disponibilização das ferramentas de comunicação com o 
cidadão? Chats, fóruns etc? 
Essa ferramentas não são utilizadas. 

- 

Serviços 
disponíveis 

Os serviços disponíveis ao cidadão são mantidos e 
atualizados pela equipe interna de TI? Qual o impacto na 
operação da TI?  
Não existem serviços disponíveis para o cidadão. 

- 

Melhoria da 
gestão Interna 
 

Informatiza
ção 

Qual o envolvimento da TI com a compra de equipamento 
de TI para o órgão? 
A TI se envolve em algumas partes da compra. A demanda 
vem pela área de negócio. O departamento de TI faz a 
especificação técnica apenas. Existe um setor de compra 
responsável somente pela compra. 

+ 

A infra estrutura de servidor é definida, mantida e 
implementada pela própria TI, como? 
Ainda é incipiente. O órgão é novo, ainda está em fase de 
estruturação. 

+ 

Integrações 
verticais e 
horizontais 

Qual o papel da TI na disponibilização e manutenção dos 
serviços integrados com outros órgãos? 
Não existem serviços integrados.  

- 

  Existem serviços integrados com o Poder Executivo 
Federal e municipal? Qual o envolvimento da equipe de - 



 

TI?  
Não existem serviços integrados. 

Governo para 
Fornecedores 
 

Gestão de 
Contratos 

Existe uma rotina de gestão de contratos de TI? Qual o 
papel da equipe de TI nesta rotina e como essa rotina visa 
resguardar as Estratégias do órgão? 
A TI não participa deste processo. Todos os contratos são 
geridos pelo departamento de compra e finanças. 

- 

Meios de 
comunicaçã
o 

Existe uma área de acesso restrito para contato com os 
fornecedores? Se sim, qual o envolvimento da TI na 
disponibilização deste acesso. 
Não disponibilizam este acesso, em geral, o contato é feito 
via email, posteriormente pessoalmente para negociações. 

- 

G
ov

er
na

nç
a 

de
 T

I 

Estratégia e 
compliance 

Alinhament
o estratégico 
da TI 

A TI participa na definição das estratégias de negocio do 
órgão? Como? 
Não. Apenas como consulta quanto a viabilidade de 
projetos que envolvam TI. 

- 

Plano 
Estratégico 
de 
Tecnologia. 

O Plano de TI contempla as estratégias de Governo 
Eletrônico do órgão? Como? 
Sim. O plano contempla aquisições e projetos. Aquisições 
de projetos e serviços alinhados às necessidades dos 
órgãos. 

+ 

Decisão, 
Compromisso, 
Priorização e 
Alocação de 
recursos 

Mecanismo 
de decisão 
de TI 

Qual a participação da alta gestão na tomada de decisão 
relacionada a TI? Existe Comitê? 
O gestor de TI é consultado quanto as decisões, mas não 
participa das decisões. Não existe Comitês que envolva 
outras áreas do negócio. 

- 

Portfólio de 
TI 

O Portfolio e o catálogo de serviços de TI contemplam as 
necessidades das estratégias do uso de tecnologia para o 
negócio do órgão? Caso positivo, como isso acontece? 
Não utiliza Portfólio e catálogo de serviços. 

- 

Estrutura, 
Processos, 
Operação e 
Gestão 

Operação de 
serviços. 

A metodologia de desenvolvimento utilizada no órgão é 
realizada com vistas às necessidades temporais das 
estratégias de Governo Eletrônico do órgão? 
Não existem desenvolvedores. Nenhum software é 
desenvolvido internamente. O órgão trabalha com fábrica 
externa de software. 

+ 

O monitoramento dos ativos de TI visam a garantia da 
efetividade das estratégias do órgão? Como? 
Sim. O monitoramento é realizado em vistas ao hardware 
e software existente, visando a garantia da segurança e do 
bom uso do equipamento. 

+ 

Como funciona a Central de Serviços de TI em vistas as 
estratégias de negócio do órgão? 
Até tentam implantar, mas nada certo ainda. 

- 

Quanto ao tratamento de incidentes de segurança da 
informação, existe um cuidado para evitar paralizações dos 
serviços? Como isso acontece? 
Não existe um plano backup em relação a incidente. O 
gestor usou a seguinte frase informou que o órgão 
encontra-se vulnerável em relação a esse assunto. 

- 

Gestão do 
valor e 
Desempenho 
da TI 

Gestão do 
desempenho 
da TI 

A definição dos SLAs e indicadores visam resguardar as 
estratégias de Governo Eletrônico do órgão? 
Não existe um acompanhamento formal. O controle é feito 
de forma incipiente. 

- 

O uso de ferramentas de Governança de TI Como são utilizados na Governança de TI: O Cobit, Itil, 
ISO IEC 27001/27002 e PMBOK? 
O COBIT e a ITIL não são utilizos ainda. Na realidade 
existe um interesse em ser utilizado, mas não existe na 
prática, exceto a ISO de segurança, que tem por base a 
política de segurança do Estado . Não faz uso de PMBOK. 

+ 



 

Fonte: Autoria própria. 

 
Quadro 34 - Análise do conteúdo de entrevista - Órgão 17. 

Categoria Subcategoria Unidade de 
Registro 

Unidade de Contexto Enum
. 

G
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 E
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ni

co
 

Cidadão 

Portal 

Qual o envolvimento do setor de TI na manutenção, 
atualização ou até mesmo no desenvolvimento do portal? 
A alimentação é feita por outro órgão. Mas, a equipe de TI 
está envolvida na disponibilização do template em joomla 
para todos os órgãos. 

+ 

Participação 
do cidadão 

Qual o envolvimento da TI com a disponibilização de 
ferramentas online que permitam a participação do cidadão 
na tomada de decisão do órgão?  
Não existe sistema com essa finalidade. Há um ouvidor no 
órgão. O sistema utilizado é o disponibilizado pela CGE. 
A ouvidoria recebe, e questiona a área direcionada ao 
questionamento, não há participação da equipe de TI. 

- 

Comunicaçã
o com o 
cidadão 

Qual o envolvimento da equipe de TI na manutenção ou 
disponibilização das ferramentas de comunicação com o 
cidadão? Chats, fóruns etc? 
O uso é definido e gerenciado em outro órgão. Não há 
envolvimento da equipe técnica. 

- 

Serviços 
disponíveis 

Os serviços disponíveis ao cidadão são mantidos e 
atualizados pela equipe interna de TI? Qual o impacto na 
operação da TI?  
Não existem serviços para o cidadão. 

- 

Melhoria da 
gestão Interna 
 

Informatiza
ção 

Qual o envolvimento da TI com a compra de equipamento 
de TI para o órgão? 
A TI não se envolve com esse processo. Existe uma área 
de compra que recebe a demanda da TI. 

- 

A infra estrutura de servidor é definida, mantida e 
implementada pela própria TI, como? 
Sim. Toda compra é solicitado para a presidência, por 
meio de justificativa, conforme as demandas e a 
necessidade do negócio. Depois disso, todos os 
equipamentos e sistemas são mantidos e gerenciados pela 
equipe de TI. 

+ 

Governo para 
Fornecedores 
 

Integrações 
verticais e 
horizontais 

Qual o papel da TI na disponibilização e manutenção dos 
serviços integrados com outros órgãos? 
Total. Uma das principais atividades do órgão é 
disponibilizar determinado serviços aos demais órgãos. A 
TI está totalmente envolvida com esse serviço. 

+ 

Existem serviços integrados com o Poder Executivo 
Federal e municipal? Qual o envolvimento da equipe de 
TI?  
Sim. Existe a disponibilização de serviços para 
prefeituras. 

+ 

Gestão de 
Contratos 

Existe uma rotina de gestão de contratos de TI? Qual o 
papel da equipe de TI nesta rotina? 
Os contratos são geridos por um setor. A TI não se 
envolve. 

- 

Meios de 
comunicaçã
o 

Existe uma área de acesso restrito para contato com os 
fornecedores? Se sim, qual o envolvimento da TI na 
disponibilização deste acesso. 
Não. 

- 

G
ov

er
na

nç
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de
 T

I Estratégia e 
compliance 

Alinhament
o estratégico 
da TI 

A TI participa na definição das estratégias de negocio do 
órgão? Como? 
Não. Apenas a área de projetos participa. 

- 

Plano O Plano de TI contempla as estratégias de Governo + 



 

Estratégico 
de 
Tecnologia. 

Eletrônico do órgão? Como? 
Sim. O Planejamento de TI, embora executado pelo 
departamento de TI, é definido na área de projeto, com a 
participação da TI e visa as estratégias do órgão. 

Decisão, 
Compromisso, 
Priorização e 
Alocação de 
recursos 

Mecanismo 
de decisão 
de TI 

Qual a participação da alta gestão na tomada de decisão 
relacionada a TI? Existe Comitê? 
Não existe Comitê, mas grupos são formados com as áreas 
envolvidas, sempre que necessário para deliberação. 

- 

Portfólio de 
TI 

O Portfolio e o catálogo de serviços de TI contemplam as 
necessidades das estratégias do uso de tecnologia para o 
negócio do órgão? Caso positivo, como isso acontece? 
Existe Portfolio de projetos, mas gerenciado pelo 
departamento de projetos. Quanto ao catálogo de serviço, 
existe e está amplamente divulgado. O catálogo visa 
atender as demandas do negócio do órgão. 

+ 

Estrutura, 
Processos, 
Operação e 
Gestão 

Operação de 
serviços. 

A metodologia de desenvolvimento utilizada no órgão é 
realizada com vistas às necessidades temporais dos 
órgãos? 
Sim. O departamento de desenvolvimento tem a sua 
própria coordenação. Adequam e utilizam metodologias 
conforme as necessidades dos projetos demandados pelo 
setor de projetos do órgão. 

+ 

O monitoramento dos ativos de TI visam a garantia da 
efetividade das estratégias do órgão? Como? 
Certamente. O monitoramento dos ativos é realizado em  
24x7, visando evitar a paralização dos serviços. 

+ 

Gestão do 
valor e 
Desempenho 
da TI 

Gestão do 
desempenho 
da TI 

A definição dos SLAs e indicadores visam resguardar as 
estratégias de Governo Eletrônico do órgão? 
Os SLAs e Indicadores são definidos pelos setores 
contratantes. A gestão de contrato é realizada por cada 
setor. A TI realmente não participa. 

- 

O uso de ferramentas de Governança de TI Como são utilizados na Governança de TI: O Cobit, Itil, 
ISO IEC 27001/27002 e PMBOK? 
O Cobit e ITIL são utilizados mas não em totalidade. 
Somente partes deles, conforme necessidades. O Setor de 
projeto utiliza o PMBOK fortemente e as ISOs são 
utilizadas conforme Política de Segurança do Estado. 

+ 

Fonte: Autoria própria. 

Quadro 35 - Análise do conteúdo de entrevista Órgão 18. 
Categoria Subcategoria Unidade de 

Registro 
Unidade de Contexto Enum

. 

G
ov
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no
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ni
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Cidadão 

Portal 

Qual o envolvimento do setor de TI na manutenção, 
atualização ou até mesmo no desenvolvimento do portal? 
O portal é totalmente desenvolvido em outro órgão. A TI 
Não participa. 

- 

Participação 
do cidadão 

Qual o envolvimento da TI com a disponibilização de 
ferramentas online que permitam a participação do cidadão 
na tomada de decisão do órgão?  
Não há ferramenta de ouvidoria do próprio órgão. Apenas 
a ouvidoria do estado. 

- 

Comunicaçã
o com o 
cidadão 

Qual o envolvimento da equipe de TI na manutenção ou 
disponibilização das ferramentas de comunicação com o 
cidadão? Chats, fóruns etc? 
O setor de comunicação não existe. Esta sendo criado 
ainda e portanto, as ferramentas não são utilizadas. 

- 

Serviços 
disponíveis 

Os serviços disponíveis ao cidadão são mantidos e 
atualizados pela equipe interna de TI? Qual o impacto na 
operação da TI?  
Não ha serviços disponíveis ao cidadão. 

- 

Melhoria da Informatiza Qual o envolvimento da TI com a compra de equipamento - 



 

gestão Interna 
 

ção de TI para o órgão? 
Fazem reuniões mensais para acompanhamento das ações 
realizadas pelas áreas de negócio, afim de verificar as 
necessidades dos setores. Mas a compra é realizada 
somente pelo setor de compras do órgão. A TI não 
participa do processo. 
A infra estrutura de servidor é definida, mantida e 
implementada pela própria TI, como? 
Em partes, a TI define mas é submetido ao departamento 
de compra. 

+ 

Governo para 
Fornecedores 
 

Integrações 
verticais e 
horizontais 

Qual o papel da TI na disponibilização e manutenção dos 
serviços integrados com outros órgãos? 
Não há serviços integrados. O órgão utiliza os serviços de 
outro órgão, apenas como usuário. 

- 

Existem serviços integrados com o Poder Executivo 
Federal e municipal? Qual o envolvimento da equipe de 
TI?  
Não há serviços integrados. 

- 

Gestão de 
Contratos 

Existe uma rotina de gestão de contratos de TI? Qual o 
papel da equipe de TI nesta rotina? 
Existe um setor para fazer a gestão de todos os contratos. 
O departamento de TI não se envolve com essa atividade. 

- 

Meios de 
comunicaçã
o 

Existe uma área de acesso restrito para contato com os 
fornecedores? Se sim, qual o envolvimento da TI na 
disponibilização deste acesso. 
Não existe uma área para este fim. Quando necessário, o 
contato com os fornecedores é realizado somente por meio 
eletrônico. Fazem uso de email, mas há um setor para 
compras responsável em entrar em contato com os 
fornecedores. 

- 

G
ov
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na
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de
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I 

Estratégia e 
compliance 

Alinhament
o estratégico 
da TI 

A TI participa na definição das estratégias de negocio do 
órgão? Como? 
Existe um planejamento anual das áreas de negócio, em 
que a TI participa efetivamente. 

+ 

Plano 
Estratégico 
de 
Tecnologia. 

O Plano de TI contempla as estratégias de Governo 
Eletrônico do órgão? Como? 
Sim. O Plano de TI contempla as ações definidas como 
estratégicas ao negócio, seja aquisição de equipamentos 
ou contratação de serviços. 

+ 

Decisão, 
Compromisso, 
Priorização e 
Alocação de 
recursos 

Mecanismo 
de decisão 
de TI 

Qual a participação da alta gestão na tomada de decisão 
relacionada a TI? Existe Comitê? 
Não existe Comitê. A TI, sempre que possível, participa de 
reuniões com diretores para apresentar resultados e 
demandas necessárias aos projetos do órgão. 

- 

Portfólio de 
TI 

O Portfolio e o catálogo de serviços de TI contemplam as 
necessidades das estratégias do uso de tecnologia para o 
negócio do órgão? Caso positivo, como isso acontece? 
Não existe portfólio e catálogo de serviços. 

- 

Estrutura, 
Processos, 
Operação e 
Gestão 

Operação de 
serviços. 

A metodologia de desenvolvimento utilizada no órgão é 
realizada com vistas às necessidades temporais dos 
órgãos? 
Não usam nenhuma metodologia. A equipe de 
desenvolvimento ainda está se estruturando. 

- 

O monitoramento dos ativos de TI visam a garantia da 
efetividade das estratégias do órgão? Como? 
O órgão não realiza monitoramento dos ativos de TI. 

- 

Gestão do 
valor e 
Desempenho 
da TI 

Gestão do 
desempenho 
da TI 

A definição dos SLAs e indicadores visam resguardar as 
estratégias de Governo Eletrônico do órgão? 
As gestões dos contratos, assim como dos SLAs são 
realizadas por um setor específico. A TI não se envolve 

- 



 

com essa atividade. 
O uso de ferramentas de Governança de TI Como são utilizados na Governança de TI as boas práticas 

de TI?  
O Gestor, embora conheça as práticas relacionadas e 
possua iniciativas de algumas das boas práticas, não se 
sente à vontade indicar o uso, visto que o considera 
incipiente no órgão. 

+ 

Fonte: Autoria Própria. 

 
 

 
 
 
 

 

 


