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RESUMO 

 

A Governança em Tecnologia da Informação (TI) configura-se como um recurso capaz de 

suportar e viabilizar o aprimoramento, aconselhamento e auditoria da qualidade de serviços de 

TI. Para que essa governança possa funcionar, meios e técnicas são desenvolvidos para 

proporcionar e viabilizar os serviços. Desta forma, este trabalho visa diagnosticar a utilização 

da tecnologia da informação como estratégia para implementação das práticas de governança 

de TI da UNEMAT. Apresenta como fundamentação teórica os conceitos da governança em 

TI, além das mais recentes versões dos guias de melhores práticas mais utilizados 

mundialmente. Caracteriza-se como uma pesquisa descritiva exploratória com abordagem 

qualitativa. Quanto aos procedimentos técnicos, trata-se de um estudo de caso e pesquisa 

documental, com levantamento de dados institucionais levantados junto aos gestores e as 

equipes de TI dos Campi da UNEMAT, através de entrevista e aplicação de um questionário. 

Acredita-se que os resultados desta pesquisa auxiliarão na identificação das possíveis 

fragilidades da estrutura atual de TI da UNEMAT em relação às práticas de Governança de TI 

e consequentemente possibilitarão a recomendação dos guias de melhores práticas, que 

colaborarão para que a TI da Universidade possa estar alinhada com as ações institucionais, 

com o intuito de atingir os objetivos estratégicos propostos pela alta gestão. 

 

Palavras-chave: governança de TI; COBIT; ITIL; guia de melhores práticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Governance in Information Technology (TI) is configured as a resource capable of supporting 

and enabling the improvement, advice and audit of the quality of TI services. In order for this 

governance to work, means and techniques are developed to provide and enable services. In 

this way, this work aims to diagnose the use of information technology as a strategy for the 

implementation of UNEMAT governance practices of TI. It presents the concepts of TI 

governance as a theoretical foundation, in addition to the most recent versions of the best 

practice guides most used worldwide. It is characterized as an exploratory descriptive research 

with a qualitative approach. As for the technical procedures, it is a case study and documentary 

research, with a survey of institutional data collected from the managers and TI teams of the 

UNEMAT Campuses, through an interview and the application of a questionnaire. It is believed 

that the results of this research will assist in the identification of possible weaknesses in the 

current TI structure of UNEMAT in relation to TI Governance practices and, consequently, will 

enable the recommendation of best practice guides, which will collaborate so that the 

University TI can be aligned with institutional actions, in order to achieve the strategic 

objectives proposed by senior management. 

 

Keywords: IT governance; COBIT; ITIL; best practice guide.
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1 INTRODUÇÃO 

 

A tecnologia da informação proporcionou que o mundo se conectasse através da internet, 

com isso gerando grande demanda por serviços, um volume enorme de informações que se 

tornam dados cruciais para o mundo corporativo, tendo grande valor comercial. 

 A governança corporativa surgiu através da necessidade de grandes empresas em 

organizarem seus processos, costumes e leis no intuito de atingirem seus objetivos corporativos, 

tornando seu negócio um sucesso. 

 Com a demanda crescente por tecnologia e com a implantação da governança corporativa 

em grandes empresas, não demorou para surgir a necessidade de uma governança de TI, com 

políticas claras, alinhadas aos objetivos de negócio da organização, que fosse planejada, 

executada e tivesse a avaliação de risco alinhada, tornando parte fundamental da governança 

corporativa. 

 Com o surgimento e a necessidade cada vez maior de uma governança de TI eficiente, 

surgiram alguns guias de melhores práticas de TI que se tornaram referência mundial, tais como 

o Information Technology Infrastructure Library (ITIL) e Control Objectives for Information 

and Related Technologies (COBIT), sendo utilizados pelas grandes corporações ao redor do 

mundo, por instituições públicas, inclusive universidades. 

 A Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT - é uma instituição multi-campus, 

distribuída por 13 cidades, com uma estrutura local para o atendimento de serviços relacionados 

a TI e mais uma estrutura central de TI que está localizada na reitoria da universidade. 

 Um dos desafios da UNEMAT é como aprimorar as estratégias para a gestão de tecnologia 

da informação, com objetivo de atender as demandas de serviços relacionados a tecnologia de 

forma padronizada e satisfatória, otimizando recursos e mitigando falhas. 

 Neste contexto, surge o seguinte questionamento norteador desta pesquisa: como é a 

utilização da tecnologia da informação na UNEMAT e de que forma implementar as práticas 

de Governança de TI? 

 Para responder essa questão, o objetivo geral deste estudo é diagnosticar a utilização da 

tecnologia da informação como estratégia para implementação das práticas de Governança de 

TI da UNEMAT. Para alcançar tal objetivo, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: a) Identificar a utilização da tecnologia da informação na UNEMAT; b) Destacar 

os pontos fortes da TI da UNEMAT; c) Destacar as fragilidades da TI da UNEMAT; d) 

Descrever os critérios do uso de melhores práticas com base nos guias de Governança de TI, 
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ITIL e COBIT; e) Comparar a visão entre os gestores e os técnicos de TI sobre o impacto da TI 

nas ações institucionais da UNEMAT. 

 Acredita-se que o resultado desta pesquisa proporcionará um diagnóstico da atual situação 

do setor de tecnologia da informação da UNEMAT, avaliando desde a visão dos gestores dos 

campi desta instituição até a equipe técnica, suas potencialidades, seus fatores limitadores, 

anseios, necessidades e expectativas. Com base nestas informações será possível, através do 

conhecimento dos conceitos de governança e dos objetivos de implementação dos guias de 

melhores práticas, considerar a restruturação da TI da UNEMAT de modo a potencializar 

resultados, otimizando recursos e mitigando riscos, através de um trabalho conjunto multi-

campus.  

 A presente pesquisa está estruturada em 6 capítulos, onde no primeiro capítulo é abordado 

a introdução, compreendendo o tema, a problematização da pesquisa e suas justificativas, 

juntamente com o objetivo geral e os objetivos específicos e a motivação para tal pesquisa.

 No segundo capítulo será abordada a fundamentação teórica desta pesquisa, tratando da 

governança corporativa até a governança de TI, avaliando guias de melhores práticas como 

ITIL e COBIT. Essas temáticas buscarão esclarecer, nortear e dar amparo para que possamos 

analisar todos os dados coletados posteriormente. 

 No terceiro capítulo será tratado a metodologia aplicada nessa pesquisa. Neste capítulo 

apresenta-se a classificação da pesquisa, métodos aplicados na pesquisa tanto para a coleta de 

dados, quanto para a sua análise. No quarto capítulo consistirá na análise dos dados coletados, 

interpretação e discussões dos resultados com base nos objetivos específicos relacionados a 

Tecnologia da Informação da Universidade. 

 No quinto e último capítulo, consiste na conclusão com base nos resultados da pesquisa e 

considerações sobre trabalhos futuros. 
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2 GOVERNANÇA 

  

 Através da pesquisa bibliográfica serão abordados os conceitos de governança corporativa, 

governança de TI, e uma análise sobre o que é proposto pelos guias de melhores práticas, ITIL 

e COBIT.   

 

2.1 A Governança Corporativa e a Governança de TI  

  

 A governança corporativa surgiu através da necessidade de grandes empresas em 

organizarem seus processos, costumes e leis no intuito de atingirem seus objetivos corporativos, 

tornando seu negócio um sucesso. 

 Giacomelli et al. (2017) aponta que a governança corporativa é um dos principais temas do 

contexto empresarial. Surgindo entre as décadas de 1980 e 1990, ainda é um assunto em 

evolução nas organizações e suas implementações. A governança surgiu como resposta a alguns 

problemas que decorreram da evolução do sistema capitalista. A principal mudança foi que as 

empresas passaram pelo “divórcio de propriedade e gestão” e começaram a ter uma estrutura 

de propriedade (os donos do negócio) e uma estrutura de gestão (pessoas contratadas), 

representadas por agentes diferentes.   

Governança Corporativa é o conjunto de práticas administrativas para otimizar o 

desempenho das empresas – com seus negócios, produtos e serviços – ao proteger, de 

maneira equitativa, todas as partes interessadas – acionistas, clientes, fornecedores, 

credores, funcionários, governo -, facilitando o acesso a informações básicas da 

empresa e melhorando o modelo de gestão. (OLIVEIRA, 2006, p.16).  

 Para Giacomelli et al. (2017), a governança corporativa é um conjunto de práticas 

empresariais que são baseadas em princípios comuns que foram desenvolvidos em todo o 

mundo desde 1990. É um sistema de relação, uma estrutura de poder, e todo o conjunto de 

práticas que tem como objetivo a relação entre a estratégia, a gestão, a tomada de decisões e o 

acompanhamento de resultados – envolvendo todos os interessados (stakeholders) da empresa 

em prol da sustentabilidade da mesma. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2015), a governança 

corporativa é conjunto de ações que as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, 

relacionando entre proprietários, conselhos, diretorias e órgãos de controle, buscando preservar 

e potencializar o valor da instituição. Ainda segundo o IBGC (2015), os princípios da 

governança corporativa são a transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade 

corporativa. 
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 Para Polizer e Steinberg (2013), aprofundando a temática de governança corporativa 

destacada pelo IBGC, não se pode deixar de lado os quatro princípios basilares que estão 

alinhados às normas de boas práticas: 

 Transparência — Mais do que a obrigação de informar e o desejo de disponibilizar para 

as partes interessadas as informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas 

impostas por disposições de leis ou regulamentos. A adequada transparência resulta em 

um clima de confiança, tanto internamente quanto nas relações da empresa com 

terceiros. Não deve restringir-se ao desempenho econômico-financeiro, contemplando 

também os demais fatores (inclusive intangíveis) que norteiam a ação gerencial e que 

conduzem a criação de valor;  

 Equidade — Caracteriza-se pelo tratamento justo de todos os sócios e demais partes 

interessadas (stakeholders). Atitudes ou políticas discriminatórias, sob qualquer 

pretexto, são totalmente inaceitáveis; 

 Prestação de Contas (accountability ) — Os agentes de governança devem prestar contas 

de sua atuação, assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões; 

 Responsabilidade Corporativa — Os agentes de governança devem zelar pela 

sustentabilidade das organizações, visando a sua longevidade, incorporando 

considerações de ordem social e ambiental na definição dos negócios e operações. 

Segundo Rosseti e Andrade (2019), a governança corporativa não é um modismo a mais. 

Seu desenvolvimento tem raízes firmes e sua adoção pelas instituições tem fortes razões. 

Organizações multilaterais, como as Nações Unidas e a OCDE, veem as boas práticas da 

governança corporativa como pilares da arquitetura econômica global e um dos instrumentos 

do desenvolvimento em suas três dimensões – a econômica, a social e a ambiental.  

A governança corporativa se torna imprescindível também em instituições públicas e de 

ensino superior, buscando melhores práticas, atendendo de forma satisfatória todos os seus 

interessados, agregando valor e otimizando recursos. 

 

A governança corporativa tem como propósito central garantir a sustentabilidade das 

organizações. Nesse contexto, para as atividades de administração pública, a 

governança exerce um papel vital, sendo uma das principais soluções para a oferta de 

serviços públicos mais eficientes e a otimização do uso de recursos, tão 

frequentemente desperdiçados pela ingerência ou os atos de má-fé. (GIACOMELLI 

et al., 2017, p. 32). 
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 De acordo com Polizer e Steinberg (2018), alcançar o máximo de eficiência na área de 

ensino é tão imprescindível quanto ser eficaz no gerenciamento dos processos administrativos. 

Para manter uma instituição com condições de sobreviver à competitividade acirrada, uma IES 

precisa buscar um desempenho impecável na adoção das boas práticas da governança 

corporativa, sendo transparente, ética e competente nas relações com seus stakeholders.  

No documento final apresentado na publicação dos Desafios e perspectivas da educação 

superior brasileira para a próxima década,  Speller, Robl e Meneguel (2012) consideram que é 

preciso pensar os desafios da educação superior para os próximos dez anos, tendo em vista que 

a principal característica do mundo atual é a mudança constante e ininterrupta, acelerada pelas 

novas tecnologias, e cujos efeitos afetam todo o planeta e praticamente todas as áreas e 

condições da atividade e da vida do homem e da sociedade. 

 Segundo Turban e Volonino (2013), a tecnologia da informação, em sua definição mais 

básica, refere-se ao lado tecnológico de um sistema de informação. Isso inclui tanto hardware 

como software, além de banco de dados, redes de computadores e outros dispositivos 

eletrônicos necessários ou utilizados por um usuário ou uma corporação. 

 

Após o advento da Governança Corporativa, não demorou muito e o mercado mundial 

cunhou o termo “Governança de TI” para nomear as práticas de Gestão de TI 

realizadas para garantir o alinhamento de TI às iniciativas de Governança Corporativa 

que possui duas linhas de ação: 
-O Objetivo de propiciar insumos para o atendimento das especificações da 

Governança Corporativa. 
-Melhoria dos processos de Gestão de TI. (FREITAS, 2010, p. 11). 

 

 

Continuando com as definições de Freitas (2010), no segundo caso a Governança de TI 

surge como instrumento de aprimoramento, aconselhamento e auditoria da qualidade de 

Serviços de TI. Tais melhorias aumentam o grau de confiança nos recursos tecnológicos e têm 

como finalidade integrar as atividades de Gestão de TI com os objetivos estratégicos das 

empresas. 

 Ainda sobre a definição do termo Governança em TI, para Fernandes e Abreu (2014) a 

governança de TI é de responsabilidade da alta administração (incluindo diretores e executivos), 

na liderança, nas estruturas organizacionais e nos processos que garantem que a TI da empresa 

sustente e estenda as estratégias e os objetivos da organização. 

 

Governança de TI é o conjunto estruturado de políticas, normas, métodos e 

procedimentos destinados a permitir à alta administração e aos executivos o 

planejamento, a direção e o controle da utilização atual e futura de tecnologia da 

informação, de modo a assegurar, a um nível aceitável de risco, eficiente utilização de 
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recursos, apoio aos processos da organização e alinhamento estratégico com objetivos 

desta última. Seu objetivo, pois, é garantir que o uso da TI agregue valor ao negócio 

da organização. (CEDRAZ, 2010). 
 

 A governança corporativa deve ter entre sua composição estrutural a governança de TI no 

planejamento institucional, com o intuito de dar o suporte nas ações, avaliando os riscos, 

otimizando recursos e agregando valor. A governança de TI, por sua vez, deverá repassar esse 

planejamento para que a gestão de TI possa construir e executar as ações através do 

gerenciamento de TI, que nada mais é do que as ações executados no dia a dia em uma 

organização e pode ser compreendido de forma simples na Figura 1. 

 

Figura 1 – Governança corporativa x governança de TI x gerenciamento de TI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tribunal de Contas da União (2015). 

 

 Ter clareza das atribuições e o papel de cada camada da estrutura organizacional da 

organização e da TI é de suma importância para o desenvolvimento satisfatório das ações, desde 

o planejamento até a execução, mitigando as possibilidades de erros ou fracassos. 

Weill e Ross (2006) listam cinco pontos de TI inter-relacionados que são essenciais para 

uma governança de TI eficaz: 

a) Princípios de TI - esclarecendo o papel de negócio da TI; 

b) Arquitetura de TI – definindo os requisitos de integração e padronização; 

c) Infraestrutura de TI – determinando serviços compartilhados e de suporte; 

d) Necessidade de aplicações de negócio – especificando a necessidade comercial das 

aplicações de TI compradas ou desenvolvidas internamente; 

e) Investimento e priorização de TI – escolhendo quais iniciativas financiar e quanto 

gastar. 
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 O papel da governança de TI se tornou fundamental para o sucesso de uma instituição, 

alinhado com os objetivos do negócio e em condições de adequação para atender as mudanças 

dos objetivos da instituição e para isso é necessário ter clareza de quem são os responsáveis por 

cada parte do negócio e que tomam as decisões. 

 Segundo Turban e Volonino (2013), discorrem sobre o alinhamento do negócio com o 

alinhamento da TI e os conceitua: 

 A estratégia do negócio define a direção geral do negócio. A estratégia de TI define 

quais informações, sistemas de informação e arquitetura de TI são necessários para 

suportar os negócios e como a infraestrutura e os serviços devem ser entregues; 

 O alinhamento de TI – negócios refere-se ao grau em que a divisão de TI entende as 

prioridades dos negócios e gasta seus recursos, prossegue com projetos e fornece 

informações de acordo com essas prioridades. O alinhamento de TI – negócios tem duas 

facetas: 

1. Uma faceta é alinhar a estratégia, a estrutura, a tecnologia e os processos do 

departamento de TI àqueles das unidades de negócio para que a TI e as unidades 

de negócios, unidos, trabalhem visando os mesmos objetivos. Essa faceta é 

chamada de alinhamento de TI. 

2. Outro tipo de alinhamento, chamado de alinhamento estratégico de TI, envolve 

alinhar a estratégia de TI à estratégia organizacional. O objetivo do alinhamento 

estratégico de TI é garantir que as prioridades, as decisões, e os projetos de 

sistema da informação estejam em consonância com as necessidades de toda a 

empresa. Fracassar ao alinhar adequadamente a TI com a estratégia 

organizacional pode resultar em altos investimentos em sistemas que têm um 

baixo retorno ou não investir em sistemas que têm, potencialmente, um alto 

retorno. 

 Para Melo e Santos (2018), a governança de tecnologia da informação vem ganhando cada 

vez mais atenção no setor público, pois se trata do campo da governança corporativa que define 

frameworks para a tomada de decisão e accountability para o uso de TI. Ela envolve 

mecanismos como liderança, estrutura organizacional e processos para assegurar que a área de 

TI dê suporte à estratégia e aos objetivos da organização. Com a governança de TI geram-se 

benefícios e otimizam-se os riscos e o uso dos recursos. 

 Segundo Barbosa (2011), o gerenciamento dos riscos relacionados a TI e as crescentes 

necessidades de controle sobre as informações são agora entendidos como elementos-chave da 

governança corporativa. Valor, risco e controle constituem a essência da governança de TI.  
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 A má governança de TI pode causar grandes prejuízos ao negócio, desde a falta de 

alinhamento estratégico até a má avaliação dos riscos, tanto da integridade dos dados quanto da 

disponibilidade dos mesmos, pois o maior valor do negócio hoje está na informação. 

 

Uma Governança de TI eficaz requer uma quantidade significativa de tempo e de 

atenção da administração. Ela vale a pena? A dependência crescente das empresas em 

relação à informação e à TI sugere que sim. Uma boa Governança de TI harmoniza 

decisões sobre a administração e a utilização da TI com comportamentos desejáveis e 

objetivos do negócio. Sem estruturas de governança cuidadosamente projetadas e 

implementadas, as empresas deixam essa harmonia ao acaso. (WEIL; ROSS, 2006, 

p.14). 
 

 Corroborando com tema, Turban e Volonino (2013), a TI desempenha um papel 

fundamental na melhoria das práticas de governança corporativa, pois grande parte dos 

processos de negócios é automatizado: os gestores dependem das informações fornecidas por 

esses processos para suas tomadas de decisão. 

 A Figura 2 apresenta o papel da governança de TI com base no guia de melhores práticas 

COBIT 5, que será abordado adiante, e aponta que é de responsabilidade dos executivos e da 

alta direção, consistindo em aspectos de liderança, estrutura organizacional processos que 

garantam que a área de TI da organização suporte e aprimore os objetivos e as estratégias da 

organização. 

 

Figura 2 - O Papel da Governança de TI 

Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (2016) 
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 Complementando as informações da figura 2, Turban e Volonino (2013) explicam em seu 

livro sobre estas cinco áreas fundamentais da governança de TI: 

 Suporta a estratégia: fornece a direção estratégica de TI e o alinhamento de TI aos 

negócios; 

 Agrega valor: assegura que a organização de TI/negócios seja projetada para obter 

máximo valor de negócio de TI. Supervisiona a entrega de valor pela TI aos negócios 

e avalia o retorno sobre o investimento (ROI); 

 Gestão de riscos: assegura que os processos estejam em conformidade para garantir que 

os riscos foram adequadamente geridos. Inclui a avaliação do risco de investimentos 

em TI; 

 Gestão de recursos: fornece alto nível de direção para fornecimento e utilização de 

recursos de TI. Supervisiona o investimento de TI em nível corporativo. Garante que 

haja capacidade e infraestrutura de TI adequados para suportar os requisitos de negócios 

atuais e futuros; 

 Gestão de desempenho de TI: verifica o cumprimento estratégico ou a realização de 

objetivos estratégicos de TI. Mede o desempenho da TI e a contribuição da TI aos 

negócios, incluindo a entrega do valor prometido ao negócio. 

A falta desta Governança em TI causa prejuízos a toda empresa ou instituição, desde a 

perda de tempo, recursos financeiros e até o desgaste da imagem da marca, sem entrega de 

valor. 

 Segundo Weill e Ross (2006), o valor de negócios de TI é resultado direto de uma 

governança de TI eficaz, desde a alocação, passando pela empresa, da responsabilidade e dos 

direitos decisórios, apontam um estudo feito com 250 empresas de todo o mundo. Esta pesquisa 

revela que empresas com governança de TI tem lucros acima de 20% superiores as empresas 

com má governança, dentro dos mesmos objetivos estratégicos. 

  Para que a TI agregue valor, Turban e Volonino (2013) apontam três objetivos que 

devem ser cumpridos: 

 A TI deve estar totalmente alinhada à direção e às estratégias de negócios; 

 Os riscos principais têm de ser identificados e controlados; 

 O cumprimento das leis, das regras da indústria e das agências reguladoras deve ser 

demonstrado. 
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 O acesso a informação, a disponibilidade e integridade dos dados são elementos de grande 

impacto em qualquer instituição ou empresa e é cada vez maior a necessidade de políticas que 

possam aumentar a segurança da informação.  

De acordo com Fernandes e Abreu (2014), existem alguns fatores que podem trazer 

prejuízos para corporações que não tem uma governança de TI ou que tem uma má gestão de 

TI. 

a) No mundo interligado da Internet, a gestão de TI também ficou mais complexa e a 

infraestrutura de TI sofre riscos de intrusão visando o “roubo” de dados e a disseminação 

de códigos maliciosos, vírus, o que pode afetar, sobremaneira, a operação da empresa. 

b) Conforme o nível de acesso de vários pontos da empresa à “grande rede”, maior é a 

necessidade de envolver todo os níveis de organização na questão da gestão da TI e, em 

especial, na gestão da segurança da informação. 

c) Tem sido cada vez mais frequente a necessidade de acesso a recursos de computação 

compartilhados, de rápido provisionamento e liberação, dentro do paradigma da 

computação em nuvem (cloud computing), gerando novos requisitos de segurança. 

d) A explosão da utilização das mídias sociais tem gerado novas possibilidades de 

comunicação entre empresas e seus clientes, parceiros, fornecedores e colaboradores, 

exigindo maior flexibilidade e, ao mesmo tempo, controles mais efetivos em suas 

políticas de segurança. 

e) Cada vez mais as empresas estão facilitando a utilização de dispositivos móveis próprios 

por parte de seus colaboradores, requerendo controles mais robustos de acesso a 

informação, e-mails e aplicações corporativas. 

 Fica evidenciado a importância da governança de TI em todo tipo de instituição, seja pela 

pública ou privada, e os benefícios que ela traz ou os prejuízos ocasionados pela falta de 

governança ou a má aplicação da mesma. 

 Nesse sentido foram desenvolvidos alguns guias de melhores práticas que orientam a 

melhor forma de aplicar a governança de TI, dentre os quais destacam-se o Information 

Technology Infrastructure Library (ITIL) e Control Objectives for Information and Related 

Technologies (COBIT). 

 

...modelos de melhores práticas auxiliam a implantação de Governança de TI, mas 

não são panaceias. Para usar esses modelos, é importante que a organização elabore 

sua própria arquitetura de processos de TI, priorizando o que é importante para a 

agregação de valor para o negócio e balanceando com os riscos de TI para o negócio, 

assim como os riscos para a continuidade, para a flexibilidade futura dos processos e 
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para o desenvolvimento de novos produtos e serviços. (FERNANDES; ABREU, 

2014, p.196). 
 

2.2 Guias de melhores práticas 

 

 O avanço de tecnologia facilitou o acesso a informação e tornou essencial a criação de 

políticas que pudessem gerir essa informação. A tecnologia da informação se tornou 

fundamental em todas as instituições, tanto em ambientes públicos como privados. 

 Com este crescimento na necessidade da tecnologia da informação nas instituições, em que 

elas estejam alinhadas aos objetivos do negócio da empresa, o termo governança em TI se 

tornou comum e sua implementação necessária. Com isso, surgiram alguns guias de melhores 

práticas que são utilizados internacionalmente, auxiliando as instituições com a governança da 

tecnologia da informação, de modo que ela atenda as demandas da instituição, abrangendo todo 

o negócio, garantindo a entrega de serviços, contemplando os objetivos da empresa. 

  
No contexto geral do mercado, existem alguns modelos de referência que abordam a 

Governança de TI de forma holística, abrangendo os seus princípios e diretrizes tanto 

no âmbito das organizações de TI quanto no seu relacionamento com as demais 

organizações que fazem parte da sua cadeia de valor (clientes, fornecedores, parceiros 

etc.). (FERNANDES; ABREU, 2014, p. 197). 

  

2.2.1 Control Objectives for Information and Related Technologies (COBIT) - versão 5 

  

Segundo ISACA (2012), o COBIT 5 fornece um modelo abrangente que auxilia as 

organizações a atingirem seus objetivos de governança e gestão de TI. Em termos simples, o 

COBIT 5 ajuda as organizações a criar valor por meio da TI, mantendo o equilíbrio entre a 

realização de benefícios e a otimização dos níveis de risco e de utilização dos recursos.  

 Ainda de acordo com ISACA (2012), o COBIT 5 permite que a TI seja governada para toda 

a organização, abrangendo o negócio de ponta a ponta bem como todas as áreas responsáveis 

pelas funções de TI, levando em consideração os interesses internos e externos relacionados 

com TI. É genérico e útil para organizações de todos os portes, sejam comerciais, sem fins 

lucrativos ou públicas. 

 Uma das características do COBIT é o fato de ser bastante abrangente e de possível 

implementação em qualquer instituição, desde que a organização tenha clareza da importância 

da sua utilização e esteja passível a mudanças, reorganização da estrutura gerencial e assumir 

responsabilidades de cada parte envolvida para o sucesso das metas estabelecidas para um bom 

resultado do negócio.  
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 Para Barbosa (2011), o COBIT é um modelo e uma ferramenta de suporte que permite aos 

gerentes suprir as deficiências com respeito aos requisitos de controle, questões técnicas e riscos 

de negócios, comunicando esse nível de controle às partes interessadas. O COBIT habilita o 

desenvolvimento de políticas claras e boas práticas para controles de TI em toda a empresa. 

 

O modelo do COBIT é genérico o bastante para representar todo os processos 

normalmente encontrados nas funções da TI e compreensível tanto para a operação 

como para os gerentes de negócios, pois cria uma ponte entre o que o pessoal 

operacional precisa executar e a visão que os executivos desejam ter para “governar”. 

(FERNANDES; ABREU, 2014, p. 205). 
 

 Em instituições de ensino superior, a implantação de uma governança de TI é essencial e o 

uso de guias de melhores práticas como o COBIT 5 para obter sucesso nas ações, contemplando 

as necessidades da instituição, o alinhamento e o planejamento institucional, dando suporte nas 

ações.  

 De acordo com ISACA (2012), os principais fatores para uma implementação bem sucedida 

incluem: 

 Fornecimento pela alta administração da orientação e da ordem para a iniciativa, bem 

como o compromisso e o apoio visíveis e contínuos; 

 Apoio aos processos de governança e gestão por todas as partes a fim de entender os 

objetivos de TI e os da organização; 

 Garantia de comunicação efetiva e capacitação das mudanças necessárias; 

 Adaptação do COBIT e demais padrões e boas práticas de apoio a fim de atender ao 

contexto único da organização; 

 Foco em resultados rápidos e priorização das melhorias mais benéficas que são mais 

fáceis de implementar. 

 

 Barbosa (2011), aponta que a estrutura de processos do COBIT e o seu enfoque de alto 

nível, orientado aos negócios fornecem uma visão geral de TI e das decisões a serem tomadas, 

dando suporte a governança de TI. Tem como princípios básicos um melhor alinhamento 

baseado no foco do negócio, uma visão clara para os executivos sobre o que TI faz, uma clara 

divisão das responsabilidades baseada na orientação para processos, aceitação geral por 

terceiros e órgãos reguladores e entendimento compreendido entre todas as partes interessadas, 

baseado em uma linguagem comum, conforme demonstrado na Figura 3. 
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Figura 3 - Princípios COBIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ISACA (2012b, p 15). 

  

 Conforme Figura 3 e de acordo com a ISACA (2012), os cinco princípios básicos para 

serem utilizados na governança de TI são: 

a) Atender as necessidades das partes interessadas mantendo o equilíbrio entre a realização 

de benefícios e a otimização do risco e uso dos recursos; 

b) Cobrir a organização de ponta a ponta com o objetivo de integrar a governança 

corporativa com a governança de TI, contemplando todos ativos da empresa, incluindo 

tudo e todos, tanto internamente como externamente; 

c) Aplicar um modelo único integrado alinhado a outros padrões de guias de melhores 

práticas em alto nível; 

d) Permitir uma abordagem holística levando em consideração diversos componentes que 

no COBIT 5 são definidos como habilitadores, que podem ser qualquer coisa que 

colabore para atingir os objetivos corporativos; 

e) Distinguir a governança de gestão compreendendo diferentes tipos de atividades, 

exigindo modelos organizacionais diferentes para propósitos distintos. 

 Na implantação de uma governança de TI é fundamental ter clareza no papel de cada agente 

que compõe a estrutura de TI da instituição, de forma que o processo tenha um fluxo, com o 

objetivo de atender os interesses do negócio da instituição. 

 Para ISACA (2012), o COBIT 5 aborda a governança e gestão da informação e da 

tecnologia correlata a partir da perspectiva de toda a organização, de ponta a ponta, integrando 

a governança corporativa de TI à governança corporativa da organização e cobrindo todas as 
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funções e processos necessários para regular e controlar as informações da organização e 

tecnologias correlatas onde quer que essas informações possam ser processadas, conforme 

demonstrado na Figura 4.  

 

Figura 4 – Atribuições da governança x gestão de TI - COBIT 

Fonte: ISACA (2012b, p 15). 

 

O COBIT se apresenta como um excelente guia de melhores práticas, demonstrando a 

importância de cada agente no processo, desde o planejamento até a execução da ação, passando 

tanto pela gestão corporativa até a gestão de tecnologia da informação. 

Para o sucesso na implantação de uma governança corporativa utilizando como 

referência o COBIT 5, ISACA (2012) apresenta a cascata de objetivos que é o mecanismo de 

tradução das necessidades das partes interessadas em objetivos corporativos específicos, 

personalizados, exequíveis, objetivos de TI e metas de habilitador. Esta tradução permite a 

configuração de objetivos específicos em cada nível e em cada área da organização em apoio 

aos objetivos gerais e às exigências das partes interessadas e, portanto, apoia efetivamente o 

alinhamento entre as necessidades corporativas e os serviços e soluções de TI, conforme figura 

5. 
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Figura 5 – Cascata de objetivos – COBIT 5 

 

 

  Fonte: ISACA (2012b, p 20). 

 

A partir dos direcionadores que podem mudar conforme o cenário, e necessário 

compreender as necessidades das partes interessadas, o que é necessário ser feito para atender, 

mitigando riscos e otimizando recursos e isso se torna objetivos corporativos, metas da 

instituição em que a governança de TI deve estar alinhada, participando do planejamento para 

compreender seu papel e os objetivos da TI para atender as necessidades. Com isso são criados 

os objetivos de habilitador que são processos, estruturas organizacionais entre outros e para 

cada habilitador pode ser criado um conjunto de metas específicas para sustentar os objetivos 

da TI. 

Segundo Fernandes e Abreu (2014), o COBIT fornece um excelente guia para sua 

implementação ou melhoria das instituições e também para a avaliação da capacidade atual dos 

processos existentes. A utilização sistemática do COBIT como um modelo de governança e 

gestão poderá trazer vários benefícios para uma organização, tais como: 
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 Maior assertividade na tomada de decisões com relação a investimentos em iniciativas 

de TI por proporcionar uma melhor visibilidade das necessidades do negócio, as metas 

corporativas, as metas relativas à TI e os processos de TI; 

 Responsabilidades e protocolos de comunicação claros, facilitando a troca de 

informações entre as partes interessadas em todos os níves; 

 Visão clara acerca da situação atual dos habilitadores de TI e de seus pontos de 

vulnerabilidades; 

 Redução da exposição a riscos; 

 Maior solidez e assertividade no planejamento encadeado das ações, devido a clareza 

do papel de cada parte envolvida no processo para a atingir as metas corporativas 

estabelecidas; 

 Alta visibilidade por parte de todos os níveis da organização do impacto e dos seus 

reflexos nos processos de negócio e nas metas corporativas, através da medição de 

resultados e dos indicadores de desempenho; 

 Redução dos custos operacionais e de propriedade do acervo de TI; 

 Melhoria da imagem perante os clientes, através do aumento do grau de satisfação e da 

confiabilidade em relação aos produtos e serviços de TI. 

 

2.2.2 Information Technology Infrastructure Library – ITIL 

  

 Infomation Technology Infraestructure Libary pode ser traduzida para o português como 

Biblioteca de Infraestrutura e Tecnologia da Informação e tem esse nome por ter em sua 

estrutura de publicação um conjunto de livros, um framework, que tem como principal objetivo 

auxiliar as organizações com relação a governança de TI e mais voltada para o ciclo de serviços, 

atingindo os objetivos do negócio. 

 

Como framework, o principal objetivo da ITIL é prover um conjunto de práticas de 

gerenciamento de serviços de TI testadas e comprovadas no mercado (organizadas 

segundo uma lógica de ciclo de vida de serviços), que podem servir como balizadoras, 

tanto para as organizações que já possuem operações de TI em andamento e pretendem 

empreender melhorias, quanto para a criação de novas operações. A adoção das 

práticas da ITIL pretende levar uma organização a um grau de maturidade e qualidade 

que permita o uso eficaz e eficiente dos ativos estratégicos de TI (incluindo sistemas 

de informação e infraestrutura de TI), sempre com o foco no alinhamento e na 

integração com as necessidades dos clientes e usuários. (FERNANDES; ABREU, 

2014, p. 227.). 
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 Freitas (2010) aborda que o ITIL não é de maneira nenhuma uma metodologia, pois 

metodologia é um conjunto de regras utilizadas em uma determinada disciplina. As palavras 

“regra” e “disciplina” denotam uma rigidez de aplicação e soam como obrigação de 

conformidade. ITIL não é uma regra obrigatória a ser seguida, mas sim um conjunto de 

recomendações baseadas em boas práticas de Gerenciamento de Serviços de TI. 

 Corroborando com a definição e o objetivo do ITIL, Akabane (2012) define como um 

conjunto de conceitos e práticas das operações e do desenvolvimento de TI, fornecendo 

descrições detalhadas de uma série de práticas importantes da TI. Lista de forma abrangente as 

tarefas e procedimentos possíveis de adequar a TI de qualquer organização. Aborda as 

operações de TI a partir da estratégia de serviços, projeto de serviços, transição de serviços, 

operação de serviços e áreas de melhoria contínua de serviços.  

Segundo Cestari Filho (2012), um caminho que vem sendo adotado pelas organizações é o 

desenho, a implementação e o gerenciamento de processos internos de TI, de acordo com as 

práticas reunidas na Information Technology Infraestructure Library (ITIL).  

 Continuando com Cestari Filho (2012), o gerenciamento de serviços de TI visa alocar 

adequadamente os recursos disponíveis e gerenciá-los de forma integrada, fazendo com que a 

qualidade do conjunto seja percebida pelos seus clientes e usuários, evitando a ocorrência de 

problemas na entrega e na operação de serviços de TI. 

 De acordo com Chiari (2020), as organizações que implementam de forma bem sucedida 

as boas práticas descritas na ITIL conquistam benefícios como: 

 Aumento da disponibilidade dos serviços aos clientes;  

 Melhor retorno sobre o investimento em serviços de TI;  

 Ambientes de suporte simplificados (e integrados);  

 Redução de incidentes e menos “incêndios” para apagar;  

 Melhor utilização de ativos de TI;  

 Mais tempo das equipes especializadas para se dedicarem para inovação e automação 

de processos de negócio;  

 Redução da rotatividade da equipe;  

 Melhor capacidade de planejar e habilidade de responder às necessidades dos clientes 

de forma eficaz e eficiente;  

 Melhor conhecimento da organização de TI;  

 Melhor relacionamento entre TI, fornecedores externos e o negócio. 
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 Importante ressaltar que a ITIL surgiu na década de 80 com o objetivo de organizar os 

processos dentro do governo britânico e, com seu sucesso desde o princípio, os órgãos 

governamentais e as empresas perceberam que era possível implementar também no setor de 

TI. A ITIL evoluiu e atualmente está em sua terceira versão. 

 

A ITIL evoluiu para uma estrutura comum para o gerenciamento de serviços de TI, 

permitindo às empresas identificar, definir, comunicar e implementar suas práticas nas 

organizações de TI. Consequentemente, a ITIL acaba ajudando estas organizações a 

alinharem-se com os objetivos de negócio de seus clientes. A biblioteca também 

comprova que faz uso de suas próprias recomendações para evoluir continuamente, 

contrariando o ditado “casa de ferreiro...espeto de pau”. Isto ficou evidente com o 

lançamento da versão 2 da ITIL, em 2001, e a versão 3, em 2007. (CHIARI, 2020, 

p.6). 

   

Para Fernandes e Abreu (2014), a ITIL pode ser considerada uma fonte de boas práticas 

utilizada pelas organizações para estabelecer e melhorar suas capacitações em gerenciamento 

de serviços. O núcleo da ITIL é composto por cinco publicações onde cada uma delas está 

relacionada a um estágio do ciclo de vida do serviço, como ilustrado na Figura 5, contendo uma 

abordagem integrada de gerenciamento de serviços, sendo elas: 

 Service Strategy – Estratégia do Serviço;  

 Service Design – Desenho do Serviço;  

 Service Transition – Transição do Serviço;  

 Service Operation – Operação do Serviço;  

 Continual Service Improvement – Melhoria Continuada de Serviços. 
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Figura 6 - Núcleo da ITIL 

 

Fonte: https://www.portalgsti.com.br/2016/10/o-ciclo-de-vida-do-servico-de-ti-da-itil.html, 2016. 

  

 Os estágios do ciclo de vida do serviço de acordo com a ITIL se iniciam pela estratégia de 

serviço, posteriormente o desenho do serviço, em seguida ele passa pela transição do serviço, 

após essa etapa ele evolui para a operação do serviço e conclui-se na melhoria continuada do 

serviço. A Figura 6 mostra a relação existente entre cada fase do ciclo de vida do serviço e o 

papel fundamental do feedback para a melhoria continua do serviço. 

 

Cada parte do ciclo de vida exerce influência sobre a outra e depende da outra para 

entradas e feedback. Desta forma, um conjunto constante de verificações e balanços 

ao longo do Ciclo de Vida do Serviço garante que, conforme a demanda do negócio 

muda com a necessidade do negócio, os serviços podem se adaptar e responder com 

eficácia a ela. No centro do Ciclo de Vida do Serviço está o princípio-chave - todos 

os serviços devem fornecer valor mensurável aos objetivos e resultados de negócios. 

O ITIL Service Management foca no valor do negócio como seu objetivo principal. 

Cada prática gira em torno de garantir que tudo o que um provedor de serviços faz 

para gerenciar os serviços de TI para o negócio. (CABINET, 2011, p. 19, tradução 

nossa). 
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Figura 7 – Melhoria continuada de serviços 

 

Fonte: Adaptado de Cabinet (2011). 

 

 Alguns autores dividem essas fases do ciclo de vida do serviço da ITIL em outras fases, 

mais detalhadas, esmiuçando mais cada etapa do ciclo de vida do serviço. 

Para Cestari Filho (2012), a arquitetura central da ITIL é baseada no ciclo de vida de serviço, 

que enfatiza a importância da coordenação e controle por meio de várias funções, processos e 

sistemas necessários para gerenciar o ciclo de vida dos serviços de TI. O ciclo de vida de um 

serviço é composto pelas seguintes fases: 

 Identificação da demanda do negócio – a área de negócio possui uma demanda de 

serviço de TI; 

 Especificação – com base na demanda da área de negócio é detalhada a especificação 

de serviço de TI; 

 Projeto – a partir da especificação do serviço de TI é efetuado um projeto do serviço; 

 Avaliação – o projeto pode ser avaliado quanto às suas características e viabilidade, 

decidindo sobre o desenvolvimento e/ou aquisição; 
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 Aquisição – quando na avaliação decidiu-se pela aquisição total ou parcial do serviço 

de terceiros; 

 Desenvolvimento – o projeto do serviço é desenvolvido nos seus componentes; 

 Entrega – transição do serviço para a operação; 

 Operação – realização do serviço disponibilizado para a área de negócio solicitante; 

 Otimização – avaliação do desempenho do serviço e ajustes necessários de operação; 

 Retirada – retirar o serviço de operação. 

A seguir iremos discorrer mais sobre cada uma das cinco etapas que formam o ciclo de vida 

de um serviço segundo o conjunto de livros da ITIL. 

 

2.2.2.1 Service Estrategy (Estratégia de serviços) 

 

 A Estratégia de Serviço é o núcleo do ciclo de vida, segundo a ITIL. Na Figura 5 observa-

se que é a partir deste estágio que o ciclo de vida se inicia. Nessa primeira fase do ciclo de vida 

é quando o setor de TI é contatado pelo demandante do negócio para expor a necessidade ou 

uma demanda para que o negócio possa ser realizado, atendido, melhorado e que possa atingir 

o resultado esperado. 

 

O volume de Estratégia de Serviço fornece orientação sobre como projetar, 

desenvolver e implementar o gerenciamento de serviço não apenas como uma 

capacidade organizacional, mas também como um ativo estratégico. A orientação é 

fornecida sobre os princípios que sustentam a prática de gerenciamento de serviço que 

são úteis para o desenvolvimento de políticas, diretrizes e processos de gerenciamento 

de serviço em todo o Ciclo de Vida de Serviço da ITIL. (CABINET, 2011a, p. 25, 

tradução nossa). 
 

 De acordo com Fernandes e Abreu (2014), a Estratégia de Serviço orienta sobre como 

visualizar o gerenciamento de serviços, não somente como capacidade organizacional, e sim 

como um ativo estratégico e descreve os princípios inerentes à prática desta disciplina que são 

úteis para criar políticas, diretrizes e processos de gerenciamento de serviços ao longo do ciclo 

de vida de serviço. Entre os tópicos abordados pela ITIL neste ciclo, estão a criação de valor 

através dos serviços, os ativos de serviço, provedores e tipos de serviços, gerenciamento 

financeiro, portfólio de serviços, desenvolvimento organizacional, riscos estratégicos entre 

outros. 

 Corroborando ainda com as definições deste ciclo de vida dos serviços da ITIL, Freitas 

(2010) diz que a Estratégia do Serviço tem a ver com as habilidades e recursos de que a TI 
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dispõe para garantir a entrega dos serviços em níveis aceitáveis de qualidade, custos e riscos 

para os clientes. 

 É através da Estratégia de Serviço que é fundamental um alinhamento entre a governança 

corporativa e a governança de TI, pois é através deste alinhamento que o demandante do 

negócio irá expor a necessidade dos serviços de TI e a TI irá avaliar, planejar, organizar, 

verificar as necessidades para que possa executar o serviço de forma satisfatória e agregar valor. 

 De acordo com Chiari (2020), as melhores práticas de Estratégia de Serviço da ITIL ajudam 

as organizações a considerar os seguintes aspectos: 

 Definir a estratégia;  

 Definir os serviços de TI e identificar os clientes que vão consumir estes serviços; 

 Entender como o valor (benefício) é alcançado;  

 Reconhecer as oportunidades para a introdução de novos serviços e conquistar novos 

clientes;  

 Acordar e implementar o modelo ideal de provedor de serviços;  

 Avaliar os recursos e as capacidades necessárias para implementar a estratégia; 

 Estabelecer os processos e métodos que suportam o relacionamento entre a TI e o 

negócio. 

Após concluir toda a Estratégia de Serviços, a primeira etapa do ciclo de vida dos serviços, 

posteriormente inicia-se a segunda fase, que é o Desenho do Serviço, como será abordado a 

seguir. 

 

2.2.2.2 Service Design (Desenho do Serviço) 

  

 Esta fase do ciclo de vida dos serviços é quando de fato o serviço/produto é desenvolvido, 

melhorado ou contratado para atender as necessidades do demandante do negócio, conforme 

foi estabelecido no ciclo de vida anterior. 

 

Atividades de desenho de serviços são para garantir que as soluções e os desenhos se 

tornem ainda mais eficazes ao longo do tempo e para identificar as tendências de 

mudança no negócio que podem oferecer oportunidades de melhoria. As atividades de 

desenho de serviço podem ser periódicas ou baseadas em exceções, quando podem 

ser acionadas por necessidade ou evento específico de negócios (CABINET, 2011b, 

p. 4, tradução nossa). 
 

 Corroborando com a explicação da fase do ciclo de vida dos serviços, Fernandes e Abreu 

(2014) descrevem que esta fase tem como foco o desenho e a criação de serviços de TI, cujo o 

propósito será realizar a estratégia concebida anteriormente. Através da utilização das práticas, 
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processos e políticas de TI, os serviços devem ser construídos de forma a assegurar qualidade 

da entrega, satisfação dos clientes, eficiência dos custos e facilidade de colocá-los em produção. 

 Para Freitas (2010), o objetivo do clico de Desenho de Serviço é desenhar os serviços de 

TI apropriados ou inovadores incluindo suas arquiteturas, processos, políticas e documentação 

para atender os requerimentos atuais e futuros do negócio. A mudança de um serviço em 

produção ou a inclusão de um novo serviço no catálogo de serviços deve levar em consideração 

o impacto do mesmo em todo o Portfólio de Serviços, na arquitetura da TI atual, nos processos 

de Gerenciamento de serviços de TI e nos ativos de serviços atuais. 

 Cestari Filho (2012) aponta cinco aspectos mais importantes no Desenho de Serviço que 

devem ser considerados e a ausência de qualquer um destes pontos irá comprometer a 

entrega do serviço: 

 Identificação dos requisitos do negócio, definição dos requisitos do serviço e projeto de 

serviço. Isso inclui os requisitos de novas funcionalidades ou mudanças no serviço; 

 Portfólio de serviços. Contém detalhes de todos os seus serviços e seu status; 

 Projeto da arquitetura tecnológica. Necessário o desenvolvimento e a manutenção das 

políticas de TI, estratégias, documentos, planos e sistema de gerenciamento de serviços; 

 Desenhos dos processos necessários para a transição, operação e melhoria continuada. 

Cada processo exige um proprietário que é o responsável pelo processo, pela sua 

melhoria e que atenda as demandas do negócio e para isso é preciso revisar todos os 

fluxos que impactam nessa atividade, como políticas, padrões, procedimentos e 

instruções de trabalho que são necessárias; 

 Estabelecer métricas de medição de desempenho, com o intuito de averiguar se o serviço 

está atendendo o propósito e sua qualidade. 

O Desenho de Serviço tem papel fundamental na entrega do serviço e na sua durabilidade 

perante as necessidades do negócio, é neste ciclo de vida do serviço que é colocado em 

desenvolvimento/aquisição todas as necessidades apontadas na Estratégia de Serviço e é nesse 

momento em que se avalia não somente como atender essa demanda, mas também como ter 

consistência para que essa demanda possa ser atendida de forma satisfatória por um longo 

tempo, mitigando riscos e possíveis fracassos. 

 De acordo com Chiari (2020), um Desenho de Serviço eficaz irá permitir: 

 Que os serviços sejam desenhados para satisfazer os objetivos de negócios; 

 Que os serviços sejam desenhados e sustentados de forma fácil e a um custo viável; 
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 Que sejam desenhados processos eficientes e eficazes para gerenciar serviços durante 

todo o seu ciclo de vida; 

 Que os riscos sejam identificados, eliminados ou mitigados antes do serviço ser liberado 

em produção. 

Após a conclusão deste ciclo, onde espera-se que o produto ou serviço esteja pronto e 

atendendo as necessidades do negócio, inicia-se um novo ciclo, Transição de Serviço, que 

é o momento em que o demandante do negócio recebe o serviço para poder operacionalizar 

o mesmo. 

 

2.2.2.3 Service Transition (Transição de Serviço) 

 

 O ciclo de vida da Transição de Serviço é a fase em que a TI entrega o produto/serviço ao 

seu cliente (área demandante) com o objetivo de que o mesmo entre em produção. Neste ciclo 

o serviço está atendendo as necessidades do negócio (ciclo da Estratégia de Serviço), e foi 

projetado para que possa satisfazer os objetivos do negócio (ciclo do Desenho de Serviço). 

  
A Transição de Serviço garante que os processos de transferência sejam simplificados, 

eficazes e eficientes para que o risco de atraso seja minimizado. Estabelece a garantia 

e busca atender as expectativas de que o serviço esperado tenha sido realizado e que 

possa ser operacionalizado com sucesso. Esses elementos incluem aplicativos, 

infraestrutura, conhecimento, documentação, instalações, finanças, pessoas, 

processos, habilidades e assim por diante. (CABINET, 2011c, p. 3, tradução nossa). 

 

 De acordo com Cestari Filho (2012), a Transição de Serviço é um conjunto de processos e 

atividades para colocar os serviços em operação ou produção. Esta etapa consiste em gestão de 

mudança, práticas de liberação e implantação dos serviços. Este ciclo de vida dos serviços é um 

projeto de implantação, pois é necessário gerenciar os recursos para implantar o novo serviço 

ou a alteração de um serviço já existente. A Transição de Serviço faz a ponte entre o Desenho 

de Serviço e a Operação de Serviço. 

Corroborando com os objetivos deste ciclo de vida dos serviços, Freitas (2010) descreve 

que a Transição de Serviço é um ciclo de planejamento do projeto de implantação dos serviços 

que serão suportados posteriormente no ciclo de Operação do Serviço e que os objetivos da 

Transição de Serviço são: 

 Planejar e gerenciar as habilidades e recursos necessários para construir, testar e 

implantar novos serviços ou serviços que foram modificados no ambiente de produção 

para atender as necessidades do negócio; 
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 Prover um modelo de avaliação consistente para gerenciar as capacidades e riscos de 

implantação, minimizando possíveis fracassos; 

 Manter a integridade de todos os ativos de serviços e configurações envolvidas durante 

o ciclo de Transição de Serviço; 

 Documentar e prover informações e conhecimentos sobre os novos serviços ou 

modificações executadas em serviços já existentes; 

 Prover o reuso eficiente de métodos e mecanismos de construção, teste e implantação 

das mudanças nos serviços; 

 Garantir que as implantações de serviços sejam gerenciadas de acordo com os 

requerimentos definidos no ciclo de Desenho de Serviço. 

Para Fernandes e Abreu (2014), um processo de Transição de Serviço efetivo agrega valor 

significativo a uma organização provedora de serviços, uma vez que assegura que os novos 

serviços possam ser utilizados com o intuito de potencializar o valor das operações do negócio, 

demonstrando a capacidade da organização de gerenciar mudanças em seus serviços de forma 

consistente. 

A Transição de Serviço bem executada maximiza a satisfação do demandante do negócio, 

reduz o retrabalho ou o desperdício de tempo com uma nova Transição de Serviço, otimiza o 

tempo para que o serviço entre em produção e atenda de forma satisfatória o negócio. 

De acordo com Chiari (2020), a Transição de Serviço agrega valor à organização 

melhorando: 

 O índice de mudanças e liberações bem sucedidas;  

 A habilidade de adaptar-se rapidamente às novas exigências e desenvolvimentos e, 

assim, manter uma vantagem competitiva; 

 A confiança em serviços novos e modificados; 

 A confiança no grau de conformidade da organização com os requisitos de governança; 

 A produtividade da organização e dos clientes, por conta de ofertas de serviço melhor 

planejadas e melhoradas; 

 A retirada em tempo hábil de ativos de hardware e software, bem como contratos de 

manutenção, quando os serviços são descontinuados.  

Após concluída esta fase do ciclo de vida do serviço, onde entende-se que o serviço foi 

passado da TI para o demandante do negócio de forma consistente, inicia-se uma nova fase, o 

clico de Operação de Serviço, que é o momento que de fato o serviço fica disponível para o 

cliente e irá atender o público alvo, além de satisfazer a necessidade do negócio. 
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2.2.2.4 Service Operation (Operação de Serviço) 

 

 Essa é a fase do ciclo de vida do serviço em que de fato o serviço que foi planejado 

juntamente com demandante do negócio (Estratégia de Serviço), 

desenvolvido/melhorado/adquirido pela TI (Desenho de Serviço), feita a entrega do serviço pela 

TI para o demandante do negócio (Transição de Serviço), irá ser executado, entrará em 

produção e será utilizado de forma contínua por toda a organização ou pelas partes interessadas 

da organização. 

O objetivo da Operação de Serviço é coordenar e realizar as atividades e processos 

necessários para entregar e gerenciar serviços em níveis acordados para usuários de 

negócios e clientes. A Operação de Serviço também é responsável pelo gerenciamento 

contínuo da tecnologia usada para fornecer e dar suporte aos serviços. 

Processos bem projetados e bem implementados terão pouco valor se a operação 

diária desses processos não for conduzida, controlada e gerenciada de maneira 

adequada. Nem as melhorias de serviço serão possíveis se as atividades do dia a dia 

para monitorar o desempenho, avaliar métricas e coletar dados não forem conduzidas 

sistematicamente durante a Operação de Serviço. (CABINET, 2011d, p. 33, tradução 

nossa). 

 

  Para Freitas (2010), o ciclo de Operação de Serviço coordena e conduz as atividades e 

processos que são necessários para a entrega e o gerenciamento dos serviços, de acordo com a 

expectativa do cliente, atendendo a necessidade do negócio. 

Segundo Fernandes e Abreu (2014), a Operação de Serviço inclui em seu escopo todas as 

atividades recorrentes necessárias para entregar e suportar os serviços e tem como objetivo 

coordenar e executar as atividades dentro dos níveis de serviço estabelecidos com o cliente. É 

um estágio bastante crítico dentro do ciclo de vida do serviço, pois erros na condução, no 

controle e na gestão das atividades do dia a dia operacional poderão comprometer a 

disponibilidade do serviço, mesmo tendo havido sucesso nas fases anteriores do ciclo de vida 

do serviço. 

 Corroborando com esta fase do ciclo de vida do serviço, Cestari Filho (2012), a Operação 

do Serviço também é responsável pelo gerenciamento contínuo da tecnologia usada para 

entregar e suportar os serviços de TI e tem como objetivos: 

 Entregar e suportar os serviços com eficiência e eficácia; 

 Assegurar que o valor está sendo entregue ao cliente com os serviços oferecidos; 

 Realizar a estratégia; 

 Manter a situação corrente e adaptar-se as mudanças no negócio e ao ambiente 

tecnológico; 

 Implantar processos que facilitem a operação do serviço no dia a dia. 
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Um dos maiores desafios da TI não é disponibilizar um serviço, mas sim mantê-lo em 

operação no máximo de tempo possível, conseguindo atender de forma satisfatória as 

necessidades do negócio, agregando valor e não gerando frustração.  

De acordo com Chiari (2020), a Operação de Serviço eficaz proporciona benefícios como: 

 Auxílio na identificação e gerenciamento dos custos operacionais; 

 Gerenciamento e resolução de incidentes e problemas; 

 Investimento justificado em serviços operacionais; 

 Proteção dos serviços em operação; 

 Manter a satisfação do cliente. 

Após a conclusão desta fase do ciclo de vida do serviço, considerando que o serviço está 

operacional e atendendo as necessidades da organização, porém, como nada é estático e é 

sempre necessário aprimorar os serviços disponibilizados, inicia-se um novo ciclo da vida do 

serviço, que é a fase de Melhoria Continuada de Serviço. 

 

2.2.2.5 Continual Service Improvement (Melhoria Continuada de Serviços) 

 

 A última fase do ciclo de vida de serviço, fundamental para atender de forma satisfatória 

as demandas da organização, a Melhoria Continuada de Serviços tem como objetivo manter o 

serviço em produção, suprindo as necessidades do negócio e, para isso, precisa de 

acompanhamento para eventuais melhorias ou novas adequações, conforme a necessidade. 

  
O objetivo principal Melhoria Continuada de Serviço é alinhar e realinhar 

continuamente os serviços de TI às necessidades de negócios em constante mudança, 

identificando e implementando melhorias nos serviços de TI que dão suporte aos 

processos de negócios. Essas atividades de melhoria apoiam a abordagem do ciclo de 

vida por meio da Estratégia de Serviço, Desenho de Serviço, Transição de Serviço e 

Operação de Serviço. Na verdade, a Melhoria Continuada de Serviço busca maneiras 

de melhorar a eficácia e eficiência do processo, bem como a relação custo-benefício. 

(CABINET, 2011e, p. 31, tradução nossa). 

  

 Para Fernandes e Abreu (2014), o Serviço de Melhoria Continuada tem como propósito 

atividades que suportam o planejamento contínuo da melhoria de processos, tais como análise 

das informações gerenciais e das tendências quanto ao atendimento das demandas e dos 

resultados desejados pelos serviços, avaliações de maturidade e auditorias internas periódicas, 

pesquisas de satisfação junto aos clientes e identificação de oportunidades de melhoria. 

 Corroborando com as definições e objetos desta fase do clico de vida de serviço, Cestaria 

Filho (2012) descreve que a Melhoria Continuada de Serviços é a fase que une todos os outros 
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elementos do ciclo de vida de serviço, garantindo que tanto os serviços como a capacidade para 

o provimento dos serviços melhorem e amadureçam e tem como objetivo ainda: 

 Aperfeiçoar a qualidade do serviço, a eficiência e eficácia dos processos; 

 Buscar o custo efetivo na entrega de serviços de TI; 

 Verificar se os níveis de serviço estão sendo alcançados; 

 Assegurar que os métodos de gerenciamento da qualidade suportem as atividades de 

melhoria contínua. 

Prover o serviço para atender as necessidades do negócio é um dos principais objetivos da 

TI, porém manter o serviço funcionando por um longo intervalo de tempo exige muita 

organização, entendimento, planejamento e alinhamento entre a Governança da Organização e 

a Governança de TI para que os objetivos estejam sempre alinhados. 

 Segundo Freitas (2010), a Melhoria Continuada de Serviços devem seguir estes passos: 

 Definir o que será medido. Nos ciclos da Estratégia do Serviço e do Desenho de Serviço 

essas informações foram apontadas e, caso não tenham tais informações, o ciclo de 

Melhoria Continuada de Serviços deverá iniciar os ciclos novamente, buscando o 

entendimento de “Onde queremos estar?” e “Onde Estamos?”; 

 Definir o que pode ser medido e a distância entre “Onde queremos estar?” para “Onde 

estamos?”. Através disso será possível identificar os requerimentos do Serviço, os ativos 

de Serviço existentes atualmente, orçamentos disponíveis e as oportunidades de 

melhoria dos serviços, respondendo ao questionamento “Como chegaremos onde 

queremos estar”; 

 Coletar os dados e informações medidos no clico de Operação de Serviço; 

 Processar os dados coletados para identificar os principais indicadores de desempenho; 

 Analisar os dados e transformar em informações para identificar a distância entre os 

objetivos de serviços e as métricas coletadas. Avaliar as tendências futuras e o possível 

impacto no negócio, identificando oportunidades de melhoria. Esta etapa é fundamental 

para o sucesso desse ciclo de vida do serviço; 

 Apresentar relatórios de resultados e do planejamento dos próximos passos a serem 

seguidos para as ações de melhoria em busca do resultado esperado; 

 Implementar as ações corretivas, otimizando e melhorando os serviços, em busca de 

atender da melhor forma possível as demandas do negócio. 

De acordo com Chiari (2020), a Melhoria Continuada de Serviço proporciona vários 

benefícios, incluindo: 
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 Priorização de melhorias;  

 Custo e uso eficaz dos recursos; 

 Alinhamento melhorado com padrões, legislações e regulamentações; 

 Melhoria da capacidade de adaptação às mudanças, incluindo a mudança de tecnologia 

ou requisitos de clientes. 

  

2.3 Tecnologia da Informação da UNEMAT 

  

 A UNEMAT é composta por 13 campus, localizados em 13 cidades do Estado de Mato 

Grosso, algumas separadas por mais de 1.000 quilômetros, um escritório em fase de 

remodelação na capital do estado e uma Sede Administrativa localizada na cidade de Cáceres, 

onde se concentra a gestão universitária, composta pela reitoria, pró-reitorias, diretorias e 

assessorias. 

 A Universidade do Estado de Mato é uma instituição pública que tem como principal 

objetivo prover um ensino de qualidade e na busca por excelência na área que atua, seus 

resultados também dependem da atuação e desempenho da sua TI. 

 Cada campus da universidade possui uma equipe ou ao menos uma pessoa responsável pela 

TI, desde o suporte ao usuário, desenvolvimento de soluções, configurações de rede, servidores, 

firewall, tudo isso dependendo das necessidades de cada unidade. 

 Na sede administrativa se concentra uma equipe de TI, vinculada a PRPTI (Pró-Reitoria de 

Planejamento e Tecnologia da Informação), sob supervisão da DATI (Diretoria de Tecnologia 

da Informação), que desenvolvem soluções para a UNEMAT, além de gerenciar todo o tráfego 

de dados dos campi, que necessariamente precisam passar pela estrutura criada na sede 

administrativa. 

 As equipes são divididas de maneira não determinada, mas praticada da seguinte forma: 

 A DATI e toda sua equipe desenvolvem as atividades, aplicações, soluções institucionais de 

forma isolada, com pouco ou nenhum contato das equipes distribuídas nos campus e, por 

muitas vezes, não há entendimento ou compreensão do trabalho executado ou em 

andamento. 

 As equipes de TI dos campus trabalham cada uma de sua própria forma, completamente 

isoladas dos demais Campus e da DATI. As necessidades e soluções não são compartilhadas 

e, em alguns casos, o mesmo trabalho é desenvolvido várias vezes, de várias maneiras e 

com resultados semelhantes para as mesmas demandas. 
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 A falta de uma única unidade de TI em busca de soluções institucionais faz com que cada 

campus desenvolva a sua maneira serviços para atender as demandas de sua comunidade e as 

unidades menores sempre ficam prejudicadas por proverem de menos recursos, seja humano ou 

de infraestrutura. 

 Com relação a infraestrutura dos campi, não há um padrão de equipamentos e máquinas, o 

que torna a criação de soluções únicas ainda mais complexas pela necessidade de adaptação de 

configurações ou de implementações diversificadas. 

 A falta de conhecimento das equipes de TI de toda UNEMAT dificulta a unificação de todos 

em prol de avanços com o desenvolvimento da TI da Universidade. É fundamental saber a 

formação de cada um dos membros dos SPD's (Supervisão de Processamento de Dados) dos 

campi, qual sua experiência profissional e qual a área da computação o indivíduo tem afinidade 

ou interesse em atuar.  

 Se torna necessário que a governança de TI seja implementada desenvolvendo soluções 

que atendam demandas ou necessidades institucionais, que possam ser implementadas em todos 

os campi ou na maioria deles. 

 A UNEMAT, enquanto instituição, possui um centro de TI em cada campus e um em sua 

sede administrativa, onde os CPD's (Centro de Processamento de Dados) atuam de forma 

isolada e sem um padrão, demonstrando a carência de uma estrutura de Governança de TI, que 

possa gerenciar, nortear, orientar, colaborar e padronizar os procedimentos inerentes a 

tecnologia da informação. 

 Na realidade da UNEMAT, a falta de uma estrutura de Governança em TI tem causado 

impacto, como podemos verificar em alguns números da última avaliação institucional 

realizada no ano de 2016. 

 De acordo com a Avaliação Institucional da UNEMAT (2016-2018), mais de 40,00% da 

comunidade acadêmica (discentes, docentes e técnicos) da UNEMAT estão insatisfeitos com o 

acesso à internet e somente 5,48% consideram o serviço muito bom.  Com relação ao portal 

da UNEMAT como ferramenta de comunicação com a sociedade, 18,42% da comunidade 

acadêmica considera ruim e apenas 9,50% apontam como muito bom.  Sobre o acesso a 

informação de decisões tomadas pelos colegiados, ainda de acordo com a Avaliação 

Institucional da UNEMAT (2016-2018), 29,00% da comunidade está insatisfeita e somente 

4,00% considera o acesso a informação muito bom. 

 Estes são alguns números que demonstram o quanto a Universidade pode avançar com a 

Governança de TI, fazendo a ligação entre o alto escalão da instituição (reitoria, pró-reitorias e 

diretorias) com as equipes de TI da sede administrativa e dos campi, dando suporte nas tomadas 



 

42 

 

de decisões através de informações e provendo condições para que as ações do planejamento 

estratégico possam ocorrer dentro do esperado.   

 

O envolvimento dos profissionais da área tecnológica e das demais áreas 

administrativas aparecem como a melhor maneira de assegurar que as estratégias de 

TI estejam alinhadas às estratégias de negócios, e que os investimentos realizados em 

projetos de TI estejam direcionados de forma a atender às necessidades de 

organizações como um todo e não apenas ao setor de informática (LUNARDI, 2008, 

apud KEMPES et al., 1999). 
 

 Ainda com relação a Universidade e a TI, é importante ressaltar que é ponto de avaliação 

e está previsto em lei n° 10.861 de 01 de Janeiro de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – SNAES em seu artigo 3°, inciso VII – infraestrutura física, 

especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de informação e comunicação.  

“Se a administração não tiver uma boa governança de tecnologia da informação terá seu 

funcionamento comprometido, gerando poucos ou nenhum benefício para a sociedade.” 

(CAVALCANTI, 2007). Com a aplicação de uma governança de TI, os gestores da 

Universidade terão informações que colaborarão nas tomadas de decisão de forma assertiva, 

além de obter sucesso em suas ações, tendo o suporte da tecnologia como apoio na execução 

do planejamento estratégico estabelecido.  
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3 METODOLOGIA 

 

 Para Demo (2003, p. 19) “a metodologia é uma preocupação instrumental, tratando das 

formas de fazer ciência, cuidando dos procedimentos, das ferramentas e dos caminhos”, ou seja, 

metodologia significa o estudo dos caminhos e dos instrumentos utilizados para fazer uma 

pesquisa científica. 

 Neste contexto, este capítulo objetiva apresentar os procedimentos metodológicos adotados 

na presente pesquisa. 

 

3.1 Tipologia da pesquisa 

 

 A presente pesquisa, quanto a seus fins, caracteriza-se como sendo um estudo descritivo. 

Segundo Triviños (1987), a pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações 

sobre o tema pesquisado, com o objetivo de interpretar, investigar e descrever os fatos e 

fenômenos de uma determinada realidade.  

 Através da pesquisa descritiva possibilitou obter informações necessárias sobre a situação 

da tecnologia da informação da UNEMAT, com o objetivo de fazer um diagnóstico da atual TI 

e propor a implementação e utilização de guias de melhores práticas para a governança de TI 

da UNEMAT. 

 Quanto a abordagem do problema, este estudo caracteriza-se como qualitativo e 

quantitativo, com enfoque no levantamento de dados de gestores e técnicos de TI da 

universidade, com o propósito de um diagnóstico preciso da TI, que segundo Gil (2008), 

quantidade e qualidade são características imanentes a todos os objetos e fenômenos e estão 

inter-relacionados.  

 Considerando os procedimentos técnicos trata-se de uma pesquisa de campo. A pesquisa 

de campo é considerada, conforme Fonseca (2002), como uma forma de investigação além da 

pesquisa bibliográfica, pois se realiza coleta de dados junto as pessoas, com o recurso de 

diferentes tipos de pesquisa. Esse levantamento foi executado com visitas nos campi, onde 

foram feitas entrevistas estruturadas com os gestores dos campus e com a equipe de TI. 

 

3.2 Lócus da pesquisa 

  

 A pesquisa foi realizada nos 13 campi da Universidade do Estado de Mato Grosso. Em cada 

campus existe uma estrutura administrativa e de tecnologia para atender as demandas locais. 
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 A Universidade possui 40 anos de existência, surgida na cidade de Cáceres. Os Campi estão 

distribuídos por 13 cidades do estado de Mato Grosso, onde alguns campus estão mais de 1.000 

quilômetros distantes um do outro. 

 

3.3 População e amostra 

  

 A população estudada é composta por 25 diretores de Campus, 21 diretores de faculdade, 

60 coordenadores de curso e 50 membros de TI.  

 Esta população foi definida para que fosse possível fazer um diagnóstico tanto da visão dos 

gestores com relação ao impacto da TI em seus Campus e em toda universidade e também a 

visão da equipe técnica que atua com TI, sobre a TI do Campus, da universidade e o impacto 

da gestão no desenvolvimento de suas atividades. 

 A amostra da população efetivamente estudada é não probabilística, composta pelos 

gestores e membros da TI que estiverem presentes nas visitas aos Campi, visitas estas que foram 

agendadas com antecedência, verificando a disponibilidade dos gestores e servidores de TI. 

Todas as entrevistas e a aplicação do questionário foram realizadas por meio de convite com 

aqueles que desejaram participar, seja da entrevista, da aplicação do questionário ou de ambos. 

 

3.4 Instrumento de coleta de dados 

  

 Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram formados por um roteiro de 

entrevista estruturada e a aplicação de um questionário de avaliação na forma de escala Likert.  

Segundo Gil (1999), a escala Likert possibilita a avaliação do nível de concordância e satisfação 

para uma determinada questão, variando de uma resposta mais negativa para uma mais positiva, 

e foi fundamental para pontuar as informações coletadas durante as entrevistas. 

 Lakatos (1996) afirma que as entrevistas estruturadas são elaboradas mediante questionário 

totalmente estruturado, ou seja, é aquela onde as perguntas são previamente formuladas e tem-

se o cuidado de não fugir a elas. 

A primeira etapa da entrevista foi realizada com os gestores da instituição (Apêndice A), 

formada pelo Diretor Político Pedagógico Financeiro (DPPF), Diretor de Unidade 

Regionalizada Administrativa (DURA) e diretores de faculdade e supervisores. Através desta 

entrevista foi possível compreender o impacto da TI da gestão administrativa e pedagógica do 

campus e como a gestão tem investido na área de TI. 



 

45 

 

 A segunda etapa da entrevista, realizada com os técnicos de TI, foi dividida em dois 

momentos. O primeiro com a equipe de TI (Apêndice B), que possibilitou compreender melhor 

as potencialidades e fragilidades da equipe, os anseios, as demandas e as necessidades enquanto 

setor de TI. O segundo momento de entrevista com membros da TI foi individual (Apêndice 

C), onde foram abordados aspectos mais pessoais, como a formação acadêmica e profissional 

de cada membro da equipe.  

 O questionário foi aplicado após a entrevista com os dois grupos: gestores (Apêndice D)  e 

técnicos de TI (Apêndice E). Vale a pena ressaltar que os participantes da pesquisa foram 

convidados a preencherem o questionário, não sendo obrigatório e não havendo identificação 

dos respondentes. Segundo Gil (1999, p.128), questionário pode ser definido como “uma 

técnica de investigação que é composta por uma quantidade de questões apresentadas por 

escrito às pessoas, tendo como objetivo o conhecimento de opiniões sobre as crenças, 

sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas”. 

 Por meio deste questionário foi possível quantificar o nível de satisfação tanto da gestão 

do campus com relação a TI quanto dos técnicos que atuam na área. No questionário havia 

cinco perguntas idênticas para os dois grupos (gestores e técnicos de TI), possibilitando uma 

comparação entre os dois grupos e abordando os fatores que motivaram as respostas.   

  

3.5 Técnica de coleta e tratamento dos dados 

  

 O tratamento dos dados foi realizado através de análise de conteúdo Bardin. Segundo 

Bardin (2011), a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise de comunicação, com 

o objetivo de obter através de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

obtido durante a coleta de dados, seja mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 

permitem a interferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 

(variáveis inferidas) destes dados. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

  

A coleta de dados foi executada através de dois instrumentos, o roteiro de entrevistas 

aplicado em três momentos distintos, inicialmente aos gestores do campus, posteriormente aos 

técnicos de TI e, em um último momento, a cada servidor que atua no setor de tecnologia da 

informação do campus.  

 Após a entrevista com os gestores do campus e os técnicos de TI, todos eram convidados a 

preencher um questionário na forma de escala Likert, que possuía valores de 1 a 5, sendo que 

1 é para muito insatisfeito, 2 para insatisfeito, 3 regular, 4 satisfeito e 5 muito satisfeito e através 

das respostas deste questionário foi possível mensurar o nível de satisfação tanto dos gestores 

como dos técnicos. 

 As cinco primeiras perguntas do questionário aplicado são idênticas aos dois públicos, 

possibilitando uma comparação entre os dois públicos específicos. 

 No gráfico 1 se apresenta o resultado para a primeira pergunta do questionário, e o intuito 

é compreender, tanto na visão dos gestores quanto na visão dos técnicos de TI, se o setor de 

tecnologia da informação, naquele momento chamado de Supervisão de Processamento de 

Dados (SPD), estava atendendo as demandas do campus. 

 

Gráfico 1 - Atualmente, as atividades desenvolvidas pelo SPD atendem as demandas do 

Campus? 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2019). 
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 Resultados apresentados no gráfico 1 indicam que, mesmo os dois segmentos tendo em sua 

maioria manifestado satisfação com o serviço de TI no atendimento das atividades 

administrativas e pedagógicas, há uma divergência onde mais de 20% dos gestores estão 

insatisfeitos com o serviço de TI e entre os membros de TI quase 30% acreditam que o serviço 

está sendo feito de forma muito satisfatória. 

 Segundo ISACA (2012), no guia de melhores práticas COBIT 5, em seu 1° princípio está 

atender as necessidades das partes interessadas, transformando em objetivos corporativos 

específicos, personalizados, exequíveis, objetivos de TI e metas de habilitador através do 

alinhamento entre as necessidades corporativas e os serviços e soluções de TI. 

 O gráfico 2 nos apresenta o nível de satisfação, tanto dos gestores do campus como dos 

membros de TI, em relação ao suporte da Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e da sua 

Diretoria Administrativa de Tecnologia da Informação, no atendimento as demandas dos campi 

universitário. 

 

Gráfico 2 - Com relação a PRPTI (DATI), ela tem atendido as demandas/necessidades 

do Campus? 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

 É possível averiguar que existe uma similaridade de opinião onde a maioria dos gestores e 

técnicos de TI estão satisfeitos com a colaboração da alta gestão da universidade no atendimento 

das demandas administrativas e pedagógicas relacionadas a TI. 
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 De acordo com o COBIT 5, ISACA (2012) ressalta a importância de reconhecer pontos de 

dor e eventos desencadeadores para nortear as ações, para melhorar a governança e gestão 

corporativa de TI e sugere uma avalição em alguns pontos, sendo dois deles: 

 Recursos de TI insuficientes, pessoal com competências inadequadas ou insatisfação ou 

esgotamento do pessoal; 

 Membros da diretoria, executivos ou gerentes seniores que relutam em se envolver com 

a TI, ou a falta de patrocinadores comprometidos e satisfeitos para área de TI da 

organização. 

 No gráfico 3, a pergunta era com relação ao nível de investimento do campus na área de 

informática, seja com aquisições de materiais de consumo como teclado, mouse, fonte de 

computador, até a aquisição de equipamentos de infraestrutura, como switches, servidores e 

equipamentos de rede sem fio. 

 

Gráfico 3 - Sobre o investimento do campus na área de informática, como você 

classificaria? 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

 É interessante a análise do gráfico 3 pelo fato da auto crítica dos próprios gestores, onde 

mais de 40% deles entendem que o investimento na área de TI foi insatisfatório e os 

responsáveis por esse investimento são eles mesmo, considerando que cada campus tem 

autonomia para distribuir os recursos financeiros em suas demandas.  
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 No gráfico 4 o sentido da pergunta é o mesmo, mas agora com o foco no emprego de 

recursos financeiros da alta gestão, a Pró Reitoria de Planejamento e Tecnologia da Informação 

e sua Diretoria de Tecnologia da Informação. 

 

Gráfico 4 - Sobre o investimento da PRPTI (DATI) na área de informática, como você 

classificaria? 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

 ISACA (2012) aponta uma relação primária entre os objetivos de TI (alinhamento da 

estratégia de TI e de negócios, compromisso da gerência executiva com a tomada de decisões 

de TI, benefícios obtidos pelo investimento de TI e o portfólio de serviços e a prestação de 

serviços de TI, em consonância com os requisitos do negócio) com o objetivo corporativo, o 

valor dos investimentos em negócio para as partes interessadas. 

A opinião dos dois segmentos se mostrou semelhante, onde ambos apontaram o 

investimento da PRPTI e DATI como regular, porém o índice de insatisfação é o segundo mais 

apontado entre os segmentos. 

 No gráfico 5 os segmentos são indagados de qual a avaliação cada um deles tem sobre a TI 

da UNEMAT, tanto na questão de atendimento as demandas pontuais do campus até o 

atendimento das demandas macros da universidade, como sistemas acadêmicos e 

administrativos, além da produção de tecnologia. 
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Gráfico 5 - Como você avalia a TI da UNEMAT atualmente? 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

 O gráfico 5 nos mostra que 44% dos técnicos de TI da UNEMAT avaliam o setor de TI de 

forma satisfatória, e a maioria dos gestores (46%) avaliam o setor de forma regular, porém 26% 

dos gestores estão insatisfeitos com a TI da UNEMAT. 

 Em seu trabalho de mestrado intitulado “Eficiência relativa da governança de tecnologia 

da informação nas instituições federais de ensino superior do Brasil sob a perspectiva da gestão 

de TI”, utilizando dados da pesquisa pelo Tribunal de Contas da União e avaliando as respostas 

dos gestores dos Institutos Federais de Ensino Superior (IFES), quando foi perguntado se “A 

organização realizava avaliação periódica de governança e de gestão de TI”, apenas 20,20% 

adotam uma avaliação periódica. 

 A falta de avalição do trabalho da governança e gestão da TI torna o processo de evolução 

mais lento ou inexistente, pois não é possível determinar como o trabalho tem sido realizado, 

se tem atendido as demandas, se tem sido eficiente ou quais os principais pontos a evoluir. 

 A partir do gráfico 6 as perguntas são voltadas somente para os servidores que atuam na 

TI, com o intuito de mensurar a satisfação dos indivíduos. A pergunta teve a intenção de 

quantificar o nível de satisfação dos servidores de TI em estarem atuando nesta área. 
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Gráfico 6 - Qual é o nível de satisfação que você tem em atuar no setor de TI da 

UNEMAT? 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2019). 

  

 

 O gráfico 6 nos mostra que 60% dos técnicos de TI estão muito satisfeitos em atuar no setor 

de TI e outros 26% estão satisfeitos e, com isso, concluímos que 86% dos servidores que atuam 

no SPD estão satisfeitos. 

 No gráfico 7 a abordagem com os técnicos de TI teve o intuito de avaliar o nível de 

dedicação de cada um. 
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Gráfico 7 - No que se diz respeito a dedicação, qual o seu nível de dedicação?

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

 Analisando o gráfico 7, onde temos mais de 90% dos técnicos dedicados ao trabalho que 

desenvolvem e mais de 85% destes servidores satisfeitos em trabalhar com TI, podemos 

concluir que na UNEMAT há um cenário muito favorável para o desenvolvimento das ações 

relacionadas à tecnologia da informação. 

 Chehab e Cruz (2018), na publicação de seu artigo intitulado “Estudo exploratório de 

fatores do comportamento humano que podem afetar resultados de TI no setor público” 

evidenciaram em sua pesquisa feita com profissionais de TI do Sistema de Administração dos 

Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) e da TIControle, que há uma rotatividade muito 

grande entre os servidores, em que 36% da amostra tendo mudado de carreira nos últimos três 

meses e 48% pretendendo mudar nos próximos cinco anos, com um índice que chega a 70% 

quando considerados apenas os analistas de TI. Concluem que este alto grau de rotatividade 

representa um risco à continuidade de ações governamentais. 

 Na UNEMAT, segundo os dados apresentados nos gráficos 6 e 7, demonstram que o alto 

índice de satisfação e dedicação são fatores fundamentais para que historicamente haja pouca 

mudança do quadro de membros da TI por opção de outra carreira ou outra atividade. 

 No gráfico 8 foi abordado, junto aos técnicos de TI, como eles avaliam as condições de 

trabalho. 
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Gráfico 8 - Com relação as condições de trabalho, como você classifica? 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

 

 O cenário com relação as condições de trabalho em sua maior parte é favorável, onde 59% 

dos servidores de TI estão satisfeitos ou muito satisfeitos com as condições de trabalho, mas há 

24% de servidores que estão insatisfeitos ou muito insatisfeitos com estas condições de 

trabalho. 

 No gráfico 9, buscou-se quantificar o nível de satisfação dos servidores que atuam na TI 

com relação ao investimento em qualificação profissional, considerando que a área de 

tecnologia necessita de capacitação constante. 
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Gráfico 9 - Como você avalia o investimento da UNEMAT em qualificação profissional 

para contribuir no desenvolvimento do seu trabalho? 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

 Neste gráfico 9 fica nítido que há uma insatisfação por parte dos servidores de TI. Apesar 

de 41% deles considerarem o investimento em capacitação regular, 38% destes servidores estão 

insatisfeitos ou muito insatisfeitos com o investimento em cursos de capacitação para que eles 

possam desempenhar de forma consistente o seu trabalho. 

 No guia de melhores práticas, o COBIT 5, ISACA (2012) aponta uma relação primária 

entre o objetivo de TI em ter uma equipe de TI e de negócios motivada e qualificada com o 

objetivo corporativo de: 

 Gestão de risco organizacional (salvaguarda de ativos); 

 Produtividade operacional e da equipe; 

 Pessoas qualificadas e motivadas. 

 Após a apresentação dos dados coletados através da aplicação do questionário, analisamos 

os dados obtidos através da entrevista semiestruturada, aplicada em duas etapas. A primeira 

com os gestores de campus, onde quem definia quais gestores iriam participar eram os dois 

diretores de campus, o Diretor Político, Pedagógico e Financeiro (DPPF) e o Diretor de Unidade 

Regionalizada Administrativa (DURA). Esses diretores são hierarquicamente os que conduzem 

e representam cada campus. 

 Como esses diretores tinham essa autonomia dentro de cada campus para convidar os 

gestores que entendiam como importantes para a reunião, há um variação na quantidade de 
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participantes em cada unidade, porém com as respostas sempre em grupo, em plena 

concordância entre os participantes, retratando a realidade vivenciada no momento. 

 Tanto na aplicação do questionário quanto na entrevista, foi garantido a todos os 

participantes que os mesmos não seriam identificados enquanto indivíduos, mas sim enquanto 

campus, porém as respostas e informações seriam restritas a Diretoria de Tecnologia da 

Informação (DATI) e a Pró-Reitoria de Planejamento e Tecnologia da Informação (PRPTI). 

Devido a essas condições, as tabelas a seguir, assim como toda discussão das respostas 

foram representadas por números de 1 a 13, onde cada número representa um campus, e os 

números foram definidos de forma aleatória, não respeitando ordem alfabética ou ordem de 

datas que foram realizadas as entrevistas, garantindo assim a não identificação de pessoas em 

cada resposta, mas garantindo a integridade da informação por cada unidade, que para este 

trabalho é a informação necessária para o aprofundamento da pesquisa. 
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Tabela 1 -  Respostas da gestão dos Campi 

QUESTÕES 

ABORDADAS 

RESPOSTAS 

MENCIONADAS 

QUANTIFICAÇÃO/CAMPUS UNEMAT TOTAL 

ABSOLUTO E 

PERCENTUAL 

(%) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

1.1 Para a 

gestão do 

Campus, qual o 

papel e o 

impacto da TI 

nas atividades 

administrativas

? 

Satisfatório   X  X  X  X  X X  6 (46,1%) 

Insatisfatório  X  X  X  X     X 5 (38,4%) 

Médio X         X    2 (15,3%) 

1.2- Para a 

gestão do 

Campus, qual o 

papel e o 

impacto da TI 

nas atividades 

pedagógicas? 

Satisfatório   X    X    X X  4 (30,7%) 

Insatisfatório  X  X X X  X     X 6 (46,1%) 

Médio X        X X    3 (23%) 

2 – Atualmente, 

as atividades 

desenvolvidas 

pelo SPD 

atendem as 

demandas do 

Campus? 

 

Sim  X         X   2 (15%) 

Não   X      X X  X X 5 (38,4%) 

Parcialmente X   X X X X X      6 (46,1%) 

3 – Com relação 

a equipe de TI, 

estes servidores 

estão em 

número 

suficiente e com 

condições 

técnicas para 

atender as 

demandas? 

 

Sim  X     X    X   3 (23%) 

Não X  X X  X  X X X  X X 9 (69,2%) 

Parcialmente     X         1 (7,6%) 
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QUESTÕES 

ABORDADAS 

RESPOSTAS 

MENCIONADAS 

QUANTIFICAÇÃO/CAMPUS UNEMAT TOTAL 

ABSOLUTO E 

PERCENTUAL 

(%) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

4 – Para a 

gestão, qual 

seria o principal 

ponto a 

melhorar: 

Número de 

técnicos na TI? 

Mais 

capacitação? 

Investimento 

em 

infraestrutura? 

Metodologia? 

Outro? 

 

Número de técnicos    X  X  X     X 4 (30,7%) 

Infraestrutura  X X    X  X X  X  6 (46,1%) 

Metodologia X    X      X   3 (23%) 

Capacitação              0 

Investimento              0 

Outro              0 

5 – No que diz 

respeito a 

PRPTI (DATI) 

e a gestão do 

Campus, como 

tem sido a 

relação de 

trabalho entre 

vocês? 

 

Boa  X  X X X  X  X X X  8 (61,5%) 

Ruim         X    X 2 (15,3%) 

Inexistente X  X    X       3 (23%) 

6 – O que se 

espera da 

PRPTI (DATI) 

para o melhor 

desenvolviment

o das atividades 

no Campus? 

Quais as 

expectativas? 

Investimento em 

infraestrutura 
    X    X     2 (15,3%) 

Desenvolvimento 

de políticas de TI 
  X           1 (7,6%) 

Sistemas 

institucionais 
          X   1 (7,6%) 
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QUESTÕES 

ABORDADAS 

RESPOSTAS 

MENCIONADAS 

QUANTIFICAÇÃO/CAMPUS UNEMAT TOTAL 

ABSOLUTO E 

PERCENTUAL 

(%) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

 

Comunicação       X       1 (7,6%) 

Padronização X X    X  X  X   X 6 (46,1%) 

Participação nas 

ações de TI nos 

Campi 

   X        X  2 (15,3%) 

7 – Atualmente, 

qual o nível de 

investimento do 

Campus em TI? 

 

Alto  X     X     X  3 (23%) 

Baixo X  X X X X  X X X   X 9 (69,2%) 

Razoável           X   1 (7,6%) 

8 – Com base 

na experiência 

de gestão, 

pensando em 

investimentos 

financeiros a 

nível de PRPTI, 

qual seria as 

três maiores 

necessidades do 

Campus 

atualmente na 

área de TI? 

 

Internet  X X X X X  X X X  X X 10 (76,9%) 

Equipe de TI  X X          X 3 (23%) 

Metodologia           X   1 (7,6%) 

Infraestrutura X X X X X X X X X X X X X 13 (100%) 

Sistemas X      X   X X X  5 (38,4%) 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

Na pergunta 1.1, que trata do impacto da TI nas atividades administrativas, 46.1% dos 

gestores estão satisfeitos, o que representa a maioria dos gestores, pois 38,4% estão insatisfeitos 

e 15,3% consideram o impacto da TI médio ou regular. 
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Segundo o campus 7 a TI é fundamental nas execuções das atividades administrativas e 

quando falta de internet, todo o serviço administrativo/burocrático deixa de existir e, por isso, 

é essencial que a TI esteja funcionando bem. 

O campus 2 aponta dificuldades e o impacto da TI tem sido grande, de forma negativa, e 

que apesar de ter melhorado, tem deixado muito a desejar na execução das atividades, tanto na 

questão de infraestrutura, quanto ao link de internet. 

Os números mostram que apesar da maioria dos gestores estarem satisfeitos com o impacto 

da TI nas atividades administrativas, há um grande número de gestores que estão insatisfeitos, 

sendo representados por 5 campus, sendo um fato que deve ser avaliado com atenção para 

compreender os principais motivos da insatisfação e evoluir no atendimento das necessidades 

de cada unidade. Essas informações serão abordadas ao longo da análise dos dados. 

ISACA (2012), através do guia COBIT 5, sugere como uma das formas em se fazer o 

mapeamento dos objetivos corporativos através de perguntas sobre governança e gestão em seu 

apêndice D, “Como faço para obter valor com o uso de TI? Os usuários finais estão satisfeitos 

com a qualidade do serviço de TI?” 

Na pergunta 1.2, que trata do impacto da TI nas atividades pedagógicas, apresenta-se um 

cenário diferente, o que mostrou a necessidade do desmembramento da pergunta 1, pois 46,1% 

dos campi demonstraram insatisfação com o impacto causado pela TI, apenas 30,7% 

manifestaram satisfação e 23% entendem que esse impacto é regular, atendendo minimamente 

as ações pedagógicas. 

Segundo o campus 5, eles enfrentam problemas nas ações pedagógicas com relação a 

plataforma de ensino a distância, que utilizavam o Moodle, posteriormente o Google Classroom 

e sofrem muito com a gestão da plataforma por conta da limitação com relação ao link de 

internet e da manutenção da mesma. Apontam também a dificuldade com a manutenção do site 

do campus, com relação ao conteúdo publicado e que não conseguem dar publicidade à todos 

os trabalhos pedagógicos desenvolvidos pelos professores do campus. 

Para o campus 12 as atividades pedagógicas têm impacto de forma positiva pela TI, com a 

reformulação das matrizes curriculares, passando a ter possibilidade de 20% de aulas a 

distância. A equipe de TI do campus tem atendido essas demandas do ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) e com uma estabilidade na prestação do serviço. 

 Dois motivos que refletem a divergência de opinião entre o campus 5 e 12 são o nível de 

investimento em TI e a capacitação dos técnicos para atender as demandas. Esses temas serão 

abordados posteriormente, mas é importante ressaltar que essas ações de investimento feitas 
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pela própria gestão do campus refletem nos resultados no atendimento das demandas 

institucionais, sejam administrativas ou pedagógicas. 

  O trabalho de SOUZA (2017), intitulado “Eficiência relativa da governança de tecnologia 

da informação nas instituições federais de ensino superior do Brasil sob a perspectiva da gestão 

de TI” e utilizando em seu trabalho dados da pesquisa pelo Tribunal de Contas da União, 

relativo ao fator “Plano de TI vigente”, as IFES foram questionadas se “O plano de TI vigente 

contempla objetivos, indicadores e metas para a TI, com os objetivos explicitamente alinhados 

aos objetivos de negócio constantes do plano estratégico institucional”. As respostas constam 

que, das IFES respondentes, 67,67% afirmaram que o plano de TI vigente contempla objetivos, 

indicadores e metas para a TI. 

 Os números dos IFES sobre o nível de satisfação dos gestores relacionado ao papel da TI 

e o impacto dela nos objetivos da instituição é superior ao índice de satisfação dos gestores da 

UNEMAT, isso mostra que o trabalho de governança e gestão de TI, alinhados aos objetivos 

institucionais, geram resultados positivos. 

 Na pergunta 2, os gestores foram indagados sobre o atendimento das demandas do campus 

pela TI, onde para a maioria dos campi, (46,1%) apontam que são atendidos de forma parcial 

por conta da limitação de recursos, seja de infraestrutura ou humano, porém pelo mesmo 

motivo, 38,4% alegam que as atividades de TI não tem atendido as demandas dos campi. 

Apenas 15% deles entendem que as demandas da unidade têm sido atendidas de forma 

satisfatória. 

 Um percentual muito baixo dos campi estão satisfeitos com o atendimento da TI nas 

demandas, apenas 15% estão conseguindo ser atendidos de forma com que suas demandas 

sejam supridas. Vários motivos levam a insatisfação, seja ela parcial ou total, desde a falta de 

recursos humanos, de infraestrutura, além da falta de um padrão de TI em toda UNEMAT. 

 Segundo o campus 1, esse atendimento de forma parcial ocorre pois os gestores acreditam 

que, se houvesse mais recursos humanos e de infraestrutura, a TI da unidade poderia avançar 

mais com novas demandas e serviços, o que não é possível por conta de tais limitações.  O 

campus 3 alega que a TI não atende as necessidades da unidade pelos mesmos motivos que o 

campus 1 alega ser atendido parcialmente, porém por conta dessa unidade ter maior volume de 

acadêmicos e espaço físico, possuindo mais de uma unidade na cidade, a falta de recursos fica 

mais evidente, causando insatisfação dos gestores. 

 O campus 11 está satisfeito com o atendimento da TI em suas demandas, mas os gestores 

frisam que há necessidade de mais investimentos em infraestrutura para que a universidade 

possa avançar com o atendimento de todas necessidades da comunidade acadêmica. 
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 SOUZA (2017), em seu trabalho, pergunta aos gestores se “A organização avalia 

periodicamente o desempenho do pessoal da TI”; 59,59% das IFES não realizam avaliação de 

desempenho do pessoal da TI. 

 A falta de avaliação da TI através de ferramentas, questionários ou feedbacks dificultam a 

identificação e pontos que necessitem de melhorias, evoluindo com a qualidade do atendimento, 

um alinhamento constante com as demandas da instituição e consequentemente afetam a 

satisfação dos gestores com o atendimento da TI. 

 Na pergunta 3 indagou-se sobre o recurso humano vinculado a TI, se o número de 

servidores é suficiente e se têm condições técnicas para o atendimento das demandas. A maioria 

dos gestores, 69,2%, apontam que o quantitativo de técnicos na TI são insuficientes ou com 

condições técnicas não ideais para as ações necessárias nas unidades. Apenas 23% das unidades 

entendem que seus técnicos de TI estão em número e condições para atender as demandas e 

7,6% entendem que o recurso humano de TI atende de forma parcial as necessidades do campus. 

 De acordo com ISACA (2012), o COBIT 5 sugere, através do mapeamento detalhado dos 

objetivos corporativos – objetivos de TI, ser uma relação importante (primária) entre as Equipes 

de TI e de negócios motivadas e qualificadas para atender os objetivos corporativos na gestão 

de riscos organizacional e na produtividade operacional. 

 O campus 6 apresenta um cenário preocupante com relação ao recurso humano de TI, onde 

possuem apenas 1 técnico vinculado ao setor e quando esse servidor tira férias, fica doente ou 

qualquer outra situação que o impeça de ir trabalhar, o campus fica sem nenhum técnico para 

realizar as atividades de TI. O campus 11 também só possui 1 técnico lotado na TI, mas como 

tem suas atividades reduzidas pelo tamanho da unidade e a forma de oferta de cursos, somente 

um servidor é suficiente na visão dos gestores deste campus. 

Para o campus 5, os técnicos de TI atendem de forma parcial e foi a única unidade que 

respondeu dessa forma, pois os gestores acreditam que o número de técnicos vinculados na TI 

é suficiente, porém tem dúvidas da capacidade técnica no atendimento das demandas, 

apontando a necessidade de capacitação dos mesmos. 

A quarta pergunta aos gestores dos campi complementa as respostas anteriores e pergunta 

à eles qual seria o principal ponto a melhorar com relação a TI: número de técnicos na TI, mais 

capacitação, investimento em infraestrutura, metodologia ou algum outro ponto? 

A maioria dos campi, 46,1%, apontam que o principal ponto a melhorar na TI é a 

infraestrutura, que esse é o maior fator limitador para as ações, como apontado pelo campus 10, 

que é considerado grande, porém sem investimentos adequados em infraestrutura de TI por 

muito tempo, resultou com que as ações pedagógicas e administrativas fossem prejudicadas e 
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para reverter esse cenário, enxergam a necessidade de um investimento financeiro alto, devido 

ao tamanho do campus. 

O segundo item mais apontado foi o número de técnicos, onde 30,7% dos campi relatam a 

necessidade de mais profissionais de TI para atender as demandas do campus, e que em alguns 

casos esse profissional deveria ter conhecimento específico em uma área de TI para atender 

alguma necessidade pontual. Como é o caso do campus 8, que aponta além do número pequeno 

de técnicos (neste caso há somente 1), haver limitação técnica do servidor vinculado a unidade 

e que isso dificulta o atendimento das necessidades do campus, que como exemplo, a 

necessidade do desenvolvimento do site para a unidade, que até então não tem. 

O terceiro e último item mencionado pelos gestores dos campi com relação ao principal 

ponto a melhorar da TI foi a metodologia, apontado por 23% das unidades. Segundo o campus 

1, os setores de TI da UNEMAT não têm um padrão de trabalho e isso impacta nas ações e no 

desenvolvimento das atividades de forma multi-campus, com falta de padrão nos processos, 

sistemas e nas aquisições de equipamentos de TI. 

A próxima pergunta abordada com os gestores dos campis foi como tem sido a relação de 

trabalho entre a gestão do campus e a gestão de TI da UNEMAT e 61,5% dos campi consideram 

uma boa relação, 15,3% consideram uma relação ruim e 23% alegam que a relação é inexistente. 

Segundo os gestores do campus 12, a relação é boa, e sempre que foi solicitado, a gestão 

de TI da Universidade atende as demandas e apoiam as ações desenvolvidas no campus 

relacionados a TI. 

As respostas dos gestores para uma relação ruim (15,3%) e uma relação inexistente (23%) 

poderiam ser somadas em uma mesma resposta, porém optou-se em dividi-las por entender que, 

uma relação ruim é sinal que existe uma relação e o fato de alguns campi citarem uma relação 

inexistente causa impacto no sentido de não haver uma interação nas ações de TI. Isso 

demonstra que não há nenhum gerenciamento das ações de TI nas unidades, impedindo haver 

metodologia de trabalho unificada, padronização dos serviços e equipamentos, o que traz um 

impacto negativo para a utilização dos conceitos de governança de TI. 

O campus 13 relata apenas um atendimento pontual, em torno de uma vez por ano e por 

esse motivo aponta como uma relação de trabalho ruim. Já o campus 1 diz não se recordar de 

em algum momento ter uma relação de trabalho entre a gestão do campus e a gestão de TI da 

UNEMAT. 

Apesar de não haver uma implementação de Governança de TI e Gestão de TI na 

UNEMAT, os atores responsáveis são conhecidos e demonstram ter uma relação de trabalho 
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satisfatória, mas sem alinhamento estratégico, clareza nos objetivos macros da instituição e a 

cadeia hierárquica para atender as demandas. 

O Tribunal de Contas da União tem em sua cultura organizacional mecanismos de 

governança em tecnologia da informação e corroborando com os dados, Borborema e Santos 

(2018), em seu artigo intitulado “A cultura organizacional e a adoção de metodologias de 

governança em tecnologia da informação pelo tribunal de contas da união” quanto ao 

desenvolvimento da governança de TI, a maioria dos participantes (72,73%) considera que o 

planejamento estratégico de TI se fundamenta nos objetivos de negócio do TCU. Apenas 

27,27% pensam que os indicadores associam-se ao alcance dos objetivos de negócio, e 45,45% 

declararam que a governança de TI conta com o envolvimento da alta direção. 

Continuando a abordagem da gestão de TI da UNEMAT, a pergunta 6 indaga os gestores 

do campi quais as expectativas, o que os gestores esperam da gestão de TI da universidade. A 

maioria dos campi, 46,1% apontam como principal expectativa que a gestão de TI da 

universidade padronize os serviços de TI em todas as unidades, mantendo o mesmo portfólio 

de serviços, sites, sistemas e equipamentos.  

Para os gestores do campus 6, a Pró Reitoria de Planejamento e Tecnologia da Informação, 

juntamente com a Diretoria de Tecnologia da Informação devem executar ações de TI de forma 

macro, pensando e atendendo todos os campi da UNEMAT e apontam a falta de uma identidade 

visual dos sites institucionais dos campi como um bom exemplo da falta de padronização. 

Dos gestores que alegam a necessidade da gestão de TI da UNEMAT de participar mais 

das ações nos campi, foram 15,3% do total. Como citado pelo campus 4, que alega falta de 

feedback da PRPTI e DATI nas ações planejadas, falta de apoio na execução das ações nos 

campi e da divulgação do que se tem feito ou planejado para a TI da UNEMAT. 

Outros 15,3% dos campi apontam falta de investimento em infraestrutura da gestão de TI 

da UNEMAT. Para os gestores do campus 5, há uma grande dificuldade com o link de internet 

para o atendimento das demandas da comunidade acadêmica e a necessidade de uma ligação 

no campus utilizando fibra ótica. 

Um percentual de 7,6 dos campi esperam que a gestão de TI da universidade crie políticas 

de TI para haver um documento que norteie as tomadas de decisão da gestão do campus no 

atendimento das demandas. Para o campus 3, esse é um fator essencial para que a Universidade 

possa padronizar as ações de TI e dar aos campi condições de deferir sobre situações do 

cotidiano nas unidades. 

Outros 7,6% dos campi esperam que a PRPTI e a DATI desenvolvam, adquiram e 

implementem sistemas institucionais para atender as demandas de todas as unidades, facilitando 
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as ações administrativas da UNEMAT. Os gestores do campus 11 entendem que é necessário 

parametrizar tudo que tem sido feito nos campi e posteriormente otimizar os recursos através 

de sistemas institucionais. 

Um percentual de 7,6 dos campi esperam uma melhor comunicação entre a gestão de TI da 

UNEMAT com os gestores dos campi. Para o campus 7, não há informações nenhuma das ações 

feitas pela DATI e questionam qual a serventia da mesma? Além disso, não há informação 

nenhuma com relação as ferramentas/sistemas disponíveis para utilização nos campi, para 

colaborar com a gestão das atividades.  

Com base na experiência dos gestores a frente de cada campus, a pergunta 7 indaga os 

gestores sobre o nível de investimento do campus em TI. 69,2% dos campi apontam que o 

investimento em TI é baixo, apenas 23% consideram o investimento alto e 7,6% acreditam que 

o nível de investimento é razoável. 

Os gestores do campus 4 afirmam que não há investimentos em TI, somente aquisição nesta 

área para a manutenção da TI e que não avançam, mesmo tendo clareza que é necessário um 

investimento em equipamentos e computadores para um melhor resultado. 

Os gestores do campus 12 informam que ao longo dos últimos anos o campus decidiu 

investir em TI e que já conseguem perceber a melhora no serviço, porém acreditam que ainda 

é necessário ainda mais investimentos tanto em equipamento quanto em recurso humano 

(capacitação), para avançarem ainda mais na qualidade das atividades desenvolvidas pela TI. 

O campus 13 considera o investimento em TI razoável, com algum investimento quando 

necessário, mas alega não haver um planejamento para as ações de TI no campus e que não há 

repasses regulares impactando diretamente no planejamento. 

A oitava e última pergunta aos gestores, solicita que os mesmos pensem em investimentos 

de TI de forma macro, feitos pela gestão de TI da Universidade, quais seriam as 3 maiores 

necessidades do campus. 

Todos os gestores (100%) apontam a necessidade de investimento em infraestrutura, 76,9% 

apontam a necessidade de uma melhora no link de internet, 38,4% acreditam que é necessário 

um investimento em sistemas de gestão para a instituição, 23% afirmam a necessidade de 

investimentos na equipe de TI, seja ela em número de técnicos ou em capacitação e 7,6% 

apontam a necessidade de investimento em metodologia de trabalho. 

O fato de 100% dos gestores apontarem a necessidade de investimentos em infraestrutura 

é um dado impressionante e mostra a necessidade de um investimento alto em infraestrutura de 

TI para toda universidade. Os gestores do campus 10 são enfáticos em dizer que a falta de 

infraestrutura tem sido o maior fator limitar das ações no campus, que é necessário 
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investimentos em cabeamento estruturado, firewall e o controle de quem acessa os recursos de 

internet do campus. 

Um link melhor de internet é o segundo item mais citado pelos gestores dos campi, os 

gestores do campus 2 alegam que disponibilizam internet para toda comunidade acadêmica 

através da rede sem fio distribuída por toda unidade, mas que o fato de um baixo link de internet 

faz com que o serviço prestado pelo campus seja motivo de muita reclamação de todos. 

Os sistemas foram citados por 38,4% dos campi, como alegam os gestores do campus 7, 

que frisam a necessidade de sistemas institucionais de gestão para otimizar e dar celeridade nos 

processos da UNEMAT. 

Um percentual de 23% dos campi citam a necessidade de investimento na equipe de TI, 

como apontado pelos gestores do campus 3, que acreditam que tem um número bom de técnicos 

na TI, porém é necessário investir em capacitação para que eles possam desenvolver as 

atividades de forma mais consistente e criando novas soluções. 

A metodologia é citada por 7,6% dos campi, e é apontado pelo campus 11 como essencial 

para haver uma padronização de sistemas, processos e serviços de TI, que para eles é 

importante, pois só possuem 1 técnico para atender as demandas e com uma metodologia bem 

definida, otimizaria a prestação de serviços de TI para o campus. 

Em sua pesquisa, Motta e Silva (2018), intitulada “Estudo da relação entre apoio da alta 

administração e implantação da governança de TI na controladoria-geral da união” verificou-

se que, com o apoio da alta administração, a CGU teve bons resultados na implementação da 

governança de TI, em tarefas como priorização de recursos, mobilização de outras áreas, 

legitimação da TI como área estratégica, propositora de ações e soluções, aumento de 

transparência nas decisões e alinhamento com o negócio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 

 

Tabela 2 -  Respostas da equipe de TI 

QUESTÕES 

ABORDADAS 

RESPOSTAS 

MENCIONADAS 

QUANTIFICAÇÃO/CAMPUS UNEMAT 

TOTAL 

ABSOLUTO E 

PERCENTUAL 

(%) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

1 - Como vocês 

avaliam o setor 

de TI do 

Campus? 

 

Boa       X    X X - 3 (25%) 

Ruim X  X X  X   X    - 5 (41,6%) 

Regular  X   X   X  X   - 4 (33%) 

2 - Quais são as 

maiores 

dificuldades que 

o SPD encontra 

para 

desenvolver as 

atividades no 

Campus? 

 

Falta de recursos 

para aquisição 
  X  X X X X  X X  - 7 (58,3%) 

Autonomia   X          - 1 (8,33%) 

Capacitação  X     X  X   X - 4 (33,3%) 

Equipe reduzida    X        X - 2 (16,6%) 

Internet  X   X        - 2 (16,6%) 

Sem dificuldade X            - 1 (8,33%) 

3 - Com relação 

a equipe de TI, 

a quantidade de 

pessoas atuando 

no setor é o 

suficiente? 

 

Sim       X  X    - 2 (16,6%) 

Não X X X X X X  X  X X X - 10 (83,3%) 

4 - Com relação 

a formação dos 

membros, o 

conhecimento 

que possuem 

são suficientes 

para atender as 

necessidades 

dos Campus? 

 

Sim  X X X X X X   X X X - 9 (75%) 

Não X       X X    - 3 (25%) 

5 - Com relação 

a gestão do 

Campus, como 

Bem X X  X    X X  X X - 7 (58,3%) 
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QUESTÕES 

ABORDADAS 

RESPOSTAS 

MENCIONADAS 

QUANTIFICAÇÃO/CAMPUS UNEMAT 

TOTAL 

ABSOLUTO E 

PERCENTUAL 

(%) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

ela administra 

as demandas de 

setor? 

 

Mal   X  X X X   X   - 5 (41,6%) 

6 - Com relação 

a PRPTI 

(DATI), como 

ela tem 

atendido as 

necessidades do 

SPD do 

Campus? 

 

Satisfatória X  X X    X X   X - 6 (50%) 

Insatisfatória  X     X   X   - 3 (25%) 

Razoável     X X     X  - 3 (25%) 

7 - Quais as 

expectativas e 

perspectivas do 

SPD com 

relação a 

PRPTI (DATI)? 

 

Padronização da TI   X X X  X X   X  - 6 (50%) 

Criação de 

Regimentos 
  X  X        - 2 (16,6%) 

Investimento em 

infraestrutura 
X  X X X X  X     - 6 (50%) 

Mais participação 

nas ações dos 

Campi 

 X    X   X  X X - 5 (41,6%) 

Comunicação          X   - 1 (8,33%) 

Autonomia para os 

Campi 
X         X  X - 3 (25%) 

8 - Sobre o 

SPD's dos 

outros Campus, 

existe alguma 

relação de 

Sim X  X X X X X  X X  X - 9 (75%) 
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QUESTÕES 

ABORDADAS 

RESPOSTAS 

MENCIONADAS 

QUANTIFICAÇÃO/CAMPUS UNEMAT 

TOTAL 

ABSOLUTO E 

PERCENTUAL 

(%) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

colaboração no 

atendimento 

das 

necessidades da 

TI? 

 

Não  X      X   X  - 3 (25%) 

9 - De que 

forma a PRPTI 

(DATI) pode 

colaborar com o 

trabalho do 

SPD? 

 

Aquisição global   X       X  X - 3 (25%) 

Padronização da TI   X  X X     X X - 5 ( 41,6%) 

Gestão colaborativa 

com os campi 
 X  X X X X X X X   - 8 (66,6%) 

 
Trabalho multi-

campus 
X X   X  X  X     5 (41,6%) 

10 -Atualmente, 

como vocês 

avaliam a 

infraestrutura 

da TI no 

Campus e as 

condições de 

trabalho? 

 

Boa X   X   X  X  X X - 6 (50%) 

Ruim   X  X X  X  X   - 5 (41,6%) 

Razoável  X           - 1 (8,33%) 

11 - Além de 

vocês que já 

estão atuando 

com a TI no 

Campus, existe 

mais algum 

servidor com 

Sim  X  X  X  X  X  X - 6 (50%) 
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QUESTÕES 

ABORDADAS 

RESPOSTAS 

MENCIONADAS 

QUANTIFICAÇÃO/CAMPUS UNEMAT 

TOTAL 

ABSOLUTO E 

PERCENTUAL 

(%) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

formação ou 

experiência na 

área e que teria 

interesse em 

estar atuando 

junto ao SPD? 

 

 

Não X  X  X  X  X  X  - 6 (50%) 

12 - Quais 

soluções que 

foram 

desenvolvidas 

por vocês que 

estão 

implementadas 

e em utilização 

atualmente? 

 

Moodle   X         X - 2 (16,6%) 

Sites institucionais   X X      X   - 3 (25%) 

Sistema de registro 

de frequência 
        X X   - 2 (16,6%) 

Sistema de reservas       X   X   - 2 (16,6%) 

Sistema de 

transporte 
 X     X      - 2 (16,6%) 

Serviços de rede X     X X     X - 4 (33,3%) 

Não há     X   X   X  - 3 (25%) 

13 - Existem 

regimentos ou 

normas 

relacionadas ao 

uso da 

Sim       X     X  2 (16,6%) 
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QUESTÕES 

ABORDADAS 

RESPOSTAS 

MENCIONADAS 

QUANTIFICAÇÃO/CAMPUS UNEMAT 

TOTAL 

ABSOLUTO E 

PERCENTUAL 

(%) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

estrutura de TI 

no Campus? 

 Não X X X X X X  X X X X   10 (83,3%) 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

 A entrevista com a equipe de TI foi feita após a reunião com os gestores do campus, com a 

participação de todos os membros lotados no setor de TI que se encontravam presentes no 

momento. A reunião foi agendada com antecedência, tanto com gestores do campus, bem como 

com os técnicos. 

 A primeira pergunta foi como os membros de TI avaliavam o setor de TI do campus, ou 

seja, o próprio setor onde eles trabalham. Do corpo técnico, 41,6% dos campi avaliaram como 

ruim, 33,3% responderam regular e somente 25% avaliaram de forma positiva o setor de TI. 

 O fato da minoria dos campi avaliarem como ruim o setor onde trabalham demonstra uma 

frustração sobre as condições postas para a atuação dos servidores nas demandas de TI nas 

unidades. Os motivos que levaram a essa avaliação serão abordados ao longo deste trabalho. 

 Os técnicos de TI do campus 7 avaliaram como bom o setor em que trabalham, por terem 

condições adequadas de trabalho com relação a infraestrutura e também com relação a equipe. 

Têm participação efetiva no planejamento do campus, juntamente com os diretores da unidade, 

o que garante condições adequadas para desenvolver as atividades. 

 O campus 10 considera regular o setor de TI, tem uma equipe consistente para o 

atendimento das demandas, porém pela falta de materiais/equipamentos, sentem-se limitados e 

não conseguem resolver de forma rápida as solicitações, tendo que aguardar a aquisição de 

equipamentos e insumos de informática, o que algumas vezes pode levar meses. 

 O campus 9 aponta como ruim o setor de TI, justificaram a reposta por não participarem 

do planejamento das ações da unidade, não serem consultados para emissão de um parecer 

técnico com relação a uma aquisição ou intervenções prediais.  

 A pergunta seguinte indaga sobre, na visão dos técnicos do setor, quais são as maiores 

dificuldades que eles encontram para o desenvolvimento das atividades. A maioria dos campi, 

58,3%, alegam a falta de recursos para aquisição como o maior fator limitador. O campus 3 

aponta como essencial um planejamento de aquisições e investimentos em TI para o 

desenvolvimento das ações de curto e médio prazo para estruturar a TI dos campi.  
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 O segundo item mais apontado foi a capacitação da equipe de TI, com 33,3% dos campi. 

De acordo com o campus 2, há necessidade de maior capacitação em algumas ferramentas, 

como firewall, sistemas e gestão de serviços nos servidores.  

 Equipe reduzida e link de internet foram apontados por 16,6% dos campi como a maior 

dificuldade encontrada pelo setor. Para o campus 4, apesar de ter as solicitações de aquisição 

atendidas pelos gestores, mas por haver somente um técnico lotado no setor, as demandas 

demoram para ser solucionadas e não há avanço na oferta de novos serviços. O campus 2 aponta 

a falta de internet como principal ponto a melhorar para que a unidade possa atender de forma 

satisfatória as necessidades da comunidade acadêmica. 

 Um percentual 8,33 dos campi apontam a falta de autonomia como o principal ponto a 

melhorar. O campus 3 ressalta a importância da autonomia na gestão da TI para que a equipe 

técnica possa desenvolver suas atividades da forma adequada, visando o melhor resultado das 

ações. 

 Outros 8,33% dos campi alegam não haver dificuldades para realizar as ações de TI. O 

campus 1 diz que os recursos necessários para o desenvolvimento das atividades estão sendo 

atendidos de forma consistente e não tem dificuldades para executar o trabalho. 

 A terceira pergunta para as equipes de TI de cada campus foi com relação a quantidade de 

pessoas no setor, se estão em número suficiente para atendimento das demandas. A maioria 

representada por 83,3% dos campi responderam que não, como cita o campus 2, que até 

conseguem atender as solicitações que surgem de suporte, porém devido a equipe reduzida, não 

conseguem planejar e desenvolver novas ferramentas, soluções ou serviços para melhorar o 

atendimento da comunidade acadêmica. 

 Apenas 16,6% dos campi responderam que têm uma equipe em número adequando para 

atendimento das atividades administrativas/pedagógicas do campus. Segundo o campus 7, a 

equipe é bem consistente e, com a colaboração de bolsistas, atendem as demandas e conseguem 

desenvolver novas soluções para melhorar o atendimento de toda comunidade acadêmica.  

 Vale ressaltar que os 33,3% dos campi, que representam 4 campus, possuem a oferta de 

turmas regulares do curso de bacharelado em Ciência da Computação, que consequentemente 

consegue gerar mão de obra mais qualificada em grande número, sejam atuando como 

Profissionais Técnicos do Ensino Superior ou como bolsistas e estagiários. 

 A pergunta seguinte aborda com relação a capacitação dos membros da equipe de TI, se 

estão em condições de atender as necessidades da unidade. A maioria dos campi, 75%, apontam 

que sim, que o conhecimento que possuem é suficiente para desenvolver as atividades inerentes 
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ao setor e apenas 25% alegam que não possuem conhecimento suficiente para satisfazer as 

necessidades da UNEMAT.  

 De acordo com o campus 12, todos os membros da equipe possuem graduação e pós 

graduação na área de TI, o que colabora com o desenvolvimento das atividades do campus e 

também para a elaboração de novas soluções para otimizar os recursos de TI.  

 Segundo a equipe de TI do campus 1, a busca por conhecimento para o atendimento das 

demandas é feita por conta própria e que o campus/universidade não oferecem capacitação, 

reciclagem ou tem alguma ação para que seus técnicos de TI possam aprimorar o conhecimento. 

 Em seu artigo “Estudo exploratório de fatores do comportamento humano que podem afetar 

resultados de TI no setor público”, Chehab e Cruz (2018) apontam em suas pesquisas com 70 

participantes, 66% destes com mais de 5 anos de experiência no setor público em diversos 

órgãos como o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Tribunal de Contas da 

União, apenas 19% afirmaram existir nas instituições em que trabalham um processo de 

avaliação de competências e 39% relataram a existência de um processo de desenvolvimento 

de competências. 

 Percebe-se que a capacitação e também a análise de competências não é deficitária somente 

na UNEMAT, órgãos públicos federais também apontam essa dificuldade, o que impacta 

diretamente nos resultados do trabalho da TI, pois por muitas vezes o recurso humano é alocado 

em funções onde tem um menor rendimento ou menos motivação para desenvolver as 

atividades. Mesmo que 75% dos servidores de TI da UNEMAT alegaram ter competências para 

desenvolver suas atividades, essas competências foram adquiridas através de capacitação 

individual e pessoal, não havendo na Universidade programas para o desenvolvimento de 

competências para o atendimento das demandas.  

 A pergunta 5 é sobre como a equipe de TI avalia a gestão do campus com relação ao 

atendimento das necessidades do setor. Assim, 58,3% avaliaram bem e 41,6% apontaram como 

mal gerenciada pelos gestores do campus. 

 O Campus 4 afirma que a atual gestão do campus tem atendido tudo que o setor de TI 

solicita, o que proporciona a execução do trabalho de forma satisfatória com relação ao suporte 

dos serviços de TI disponibilizados na unidade.  

 A equipe de TI do campus 3 responde de forma incisiva que os gestores do campus não 

administram as demandas, que um dos diretores do campus até promete bastante apoio ao setor, 

porém não há ação nenhuma nesse sentido e que é solicitada a mesma lista de insumos de 

informática há 4 anos e não são atendidos. 
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 A falta de apoio dos gestores do campus no setor de TI, sem investimentos em 

infraestrutura, capacitação ou simplesmente na compra de insumos de informática para o 

suporte dos equipamentos de TI, tem um forte impacto no resultado da atuação da TI no campus, 

um cenário que fica explícito a médio e longo prazo, necessitando posteriormente de muito 

investimento para minimizar os impactos negativos e, por muitas vezes, não há recursos 

suficientes para grandes investimentos. 

 A sexta pergunta solicita que os setores de TI do campus avaliem, a nível de gestão da 

UNEMAT, se a PRPTI (DATI) tem atendido as necessidades do setor. Destes, 50% apontaram 

que tem sido atendidos de forma satisfatória, 25% alegaram que o atendimento é razoável e 

outros 25% acusaram que o atendimento tem sido insatisfatório. 

 O campus 8 alega ter um bom relacionamento com a gestão de TI da UNEMAT, que a 

equipe da gestão colabora nos atendimentos das demandas que surgem na unidade, inclusive 

com visitas locais para ajudar na implementação de soluções ou correção de problemas. 

 Segundo o campus 11, e equipe de redes da gestão de TI tem contato constante com a 

equipe local, o que ajuda nas ações do campus, porém a equipe de suporte da gestão tem 

apresentado lentidão no atendimento dos chamados e por esse motivo, a equipe de TI da unidade 

qualifica como razoável o atendimento da gestão de TI da UNEMAT. 

 Para o campus 10, a gestão de TI da UNEMAT é omissa, pois não há nenhum 

encaminhamento das demandas da unidade que são solicitadas a gestão de TI. Todas as 

necessidades que solicitam apoio não tem resposta e, como não há nenhum contato, suporte ou 

colaboração da gestão, as necessidades da unidade são tratadas somente pela equipe de TI do 

campus. 

 Resposta como essa do campus 10 apontam uma ausência de governança de TI pela 

UNEMAT, pois é um dos papéis principais de boa governança propor, gerenciar a dar suporte 

a gestão de TI para as ações necessárias, de forma alinhada e padronizada. 

 A pergunta seguinte indaga as equipes de TI sobre quais a expectativas e perspectivas deles 

com relação a PRPTI (DATI). Metade das equipes apontam como principal expectativa a 

padronização da TI. Para o campus 7, a padronização de equipamentos e serviços de TI dará 

condições aos campi de se ajudarem, provendo tecnologia, e que a falta de experiência e 

formação do diretor de TI impactam de forma negativa, pois não trabalham em equipe para o 

desenvolvimento das atividades e enxergam como necessário uma gestão descentralizada.  

 Um índice de 50% das equipes também apontaram como uma das principais expectativas 

com relação ao investimento em infraestrutura que, de acordo com campus 6, a falta de ações 

conjuntas entre a gestão do campus e da UNEMAT com relação a aquisição tem afetado a TI 
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da UNEMAT, tanto nas necessidades individuais de infraestrutura de cada unidade, como 

também na padronização de equipamentos. 

 Percentualmente, 41,6 dos campi apontam como expectativa a participação da gestão de TI 

da UNEMAT nas ações desenvolvidas no campus. De acordo com o campus 9, é necessário 

uma participação mais contundente da gestão de TI da UNEMAT com as equipes locais, 

colaborando na implementação de soluções já existentes em outras unidades da UNEMAT. 

 Outra expectativa apontada por 25% das unidades é com relação a autonomia para as 

equipes locais de TI. Para o campus 12, uma das expectativas é que a gestão de TI da 

universidade apoie, permita e incentive as equipes de TI dos campi a participar das tomadas de 

decisão, colaborando com uma visão macro das necessidades da UNEMAT e possibilitando 

mais liberdade e condições no desenvolvimento das suas atividades. 

 Para 16,6% dos campi esperam que a gestão de TI crie políticas, regimentos e instruções 

normativas para orientar, informar, nortear as ações que a equipe de TI podem e as que devem 

executar, respaldando as ações nas unidades, minimizando o desgaste pessoal entre a equipe de 

TI e a comunidade acadêmica. Para o campus 3, os regimentos organizariam a forma como são 

disponibilizados os recursos de TI em toda UNEMAT. 

 Apenas um campus, que representa 8,33%, tem como uma das principais expectativas uma 

maior comunicação da gestão de TI da universidade. O campus 10 alega que muitas vezes a 

gestão de TI está efetuando aquisições de equipamentos, desenvolvimento de soluções de TI e 

as unidades não ficam sabendo, gerando processos de aquisição local que não são autorizados 

e desenvolvimento de sistemas que não serão implementados por já haver outro em fase de 

desenvolvimento, fazendo com que as unidades percam tempo em processos repetitivos. 

As perguntas 6 e 7 apontam o quanto a falta de aplicação de boas práticas com relação a 

governança de TI, sem uma participação efetiva no planejamento estratégico, tem prejudicado 

as ações institucionais. Nesse mesmo sentido e com uma governança de TI efetiva, o trabalho 

de Melo e Santos (2018), em seu artigo “Os impactos das iniciativas de governança de TI nos 

objetivos organizacionais em instituições públicas federais”, apresentam uma boa média, de 

83,95% com relação a percepção dos membros de TI relacionado ao planejamento estratégico 

de TI, com base em 4 quesitos: alinhamento da estratégia de TI com a estratégia da organização, 

criação de benefícios para os stakeholders, redução de riscos e otimização do uso dos recursos. 

Este número de aproximadamente 84% em média de satisfação dos servidores de TI dos 

órgãos públicos federais com relação ao planejamento estratégico e com 96,30% de satisfação 

no item “alinhamento da estratégia de TI com a estratégia da organização, são superiores aos 

50% de satisfação dos servidores de TI da UNEMAT com relação ao trabalho juntamente com 
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a gestão institucional e o atendimento da demanda, e apontam como principais pontos a evoluir: 

padronização da TI, investimentos em infraestrutura, participação da gestão nas ações de TI e 

autonomia para o desenvolvimento de ações. Esses pontos demonstram a inexistência de boas 

práticas de governança de TI, pois estão entre os principais pontos em uma governança de TI 

eficiente. 

 Buscando compreender a relação de trabalho entre as equipes de TI dos campi, foi 

perguntado aos membros se existe uma relação de trabalho entre os campus, no sentido de 

colaboração no atendimento das demandas, e 75% dos campi disseram que existe essa relação 

de trabalho, em alguns casos uma relação de trabalho exclusivamente entre 2 campus, mas que 

colaboram com o desenvolvimento das ações de TI. 

 Segundo o campus 7, há uma troca de informações, equipamentos e experiências nas ações 

desenvolvidas na TI. Ressaltam que a interação é feita principalmente com o campus 12 e que 

isso colaborou para que houvesse um certo padrão de serviços entre as TI´s das 2 unidades. 

 Um índice percentual de 25 alegaram não haver nenhuma colaboração com outro campus 

com relação ao trabalho desenvolvido pela TI. De acordo com o campus 8, não houve em 

nenhum momento uma relação colaborativa de trabalho com outra unidade e que as dificuldades 

são reportadas diretamente e exclusivamente para a DATI. 

 A próxima pergunta indaga de que forma a PRPTI, através da DATI, pode colaborar com 

o trabalho desenvolvido pela TI do campus. O principal item apontado é uma gestão 

colaborativa com os campi. Para o campus 2 a gestão de TI da Universidade poderia dar mais 

suporte nas ações dos campi, principalmente os menores, que possuem menos recursos e 

ressaltam que não é um problema com pessoas da DATI, mas sim na postura adotada por ela. 

Para 41,6% dos campi apontaram como principal ação buscar uma padronização da TI. 

Para o campus 11, essa padronização colaboraria principalmente com os campi pequenos que 

proveem de pouco recurso humano para as atividades e a padronização facilitaria no 

atendimento das demandas.  

 Outro ponto abordado por 41,6% dos campi foi o desenvolvimento de trabalho multi-

campus. De acordo com o campus 1, a PRPTI/DATI poderia melhorar o atendimento nos campi, 

que isso poderia ser feito através de um planejamento das ações a serem executas e com prazos 

definidos. 

O último item apontado pela TI dos campi, 25% deles disseram que a PRPTI/DATI 

colaboraria fazendo aquisições globais de equipamentos. Para o campus 3, com uma aquisição 

global de equipamentos para a TI da UNEMAT, onde todos teriam o mesmo equipamento, 
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marca, modelo e especificação seria fundamental inclusive para a padronização da TI na 

universidade. 

Corroborando com estes apontamentos feitos pelos servidores de TI da UNEMAT, Pacheco 

e Santos (2018) em sua publicação “Arquitetura organizacional e sua contribuição para o 

alinhamento estratégico entre o negócio e tecnologia da informação: um estudo de caso”, a 

pesquisa feita no Tribunal de Contas da União, com gestores de negócio e de TI, os mesmos 

apontam como os desafios da TI, um melhor alinhamento com o negócio e estratégia de 

comunicação, mais objetividade nas tomadas de decisão, maior divulgação das atividades e 

maior adequação dos projetos à arquitetura existente.  

Continuando com a entrevista aos técnicos de TI dos campi, fora lhes perguntando como 

eles avaliam a infraestrutura de TI e a estrutura de trabalho do campus onde atuam. Em resposta, 

50% dos campi avaliaram as condições como boas. Para o campus 12, houveram grandes 

investimentos na área de TI nos últimos anos, o que proporcionou que o setor atingisse outro 

patamar, com ótimas condições de trabalho e com uma infraestrutura adequada. 

Para 41,6% dos campi a infraestrutura de TI e as condições de trabalho são ruins. De acordo 

com o campus 10, as condições são precárias, o campus possui uma infraestrutura antiga e 

inadequada, alegaram que existe um projeto para implantação de cabeamento estruturado, 

porém sem condições de implementação pela falta de aquisições. Apontaram ainda a falta de 

condições adequadas para executarem o serviço de suporte por falta de material. 

Apenas 8,3% dos campi apontaram as condições como razoáveis. Segundo o campus 2, 

houve uma evolução na TI com relação a infraestrutura, porém não possuem estoque de 

equipamentos para substituição, caso seja necessário. Apontaram ainda a incapacidade do link 

de internet atender as demandas da comunidade acadêmica da unidade. 

Em seu artigo “Práticas de governança corporativa de TI nas organizações públicas 

brasileiras com bom desempenho”, Alencar e Hernandes (2018), em suas pesquisas realizadas 

em doze órgãos do setor público brasileiro quanto às práticas de governança que tem sido 

adotadas por instituições com bons indicadores de governança de TI, constatou-se que a maioria 

dos órgãos não tem clareza quanto a aplicação da análise de investimentos de TI no setor 

público. 

Com a intenção de mapear os profissionais de TI dos campi, a pergunta seguinte foi se eles 

sabem de algum servidor que atua no campus com conhecimento, formação ou experiência na 

área de TI, que tenha interesse em atuar na área, mas que no momento está executando o seu 

trabalho com outras atividades no campus. 
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Metade dos campi apontaram que sim, que tem conhecimento de servidores com condições 

de atuar com TI, mas que executam outras atividades no campus. No campus 2 existe um 

servidor com experiência e formação na área de TI, que inclusive desenvolveu sistemas 

utilizados pela instituição, porém por haver um déficit em servidores do quadro administrativo, 

o mesmo está atuando na biblioteca. 

Metade dos campi alegaram que não há servidor com condições para atuarem na TI, seja 

por não haver de fato um servidor, seja por não ter condições técnicas mesmo tendo formação 

na área ou ainda, servidores que tem experiência ou formação, porém não tem interesse em 

atuar na área de TI. De acordo com o campus 7, não há servidores no campus com condições 

de atuar na TI, apesar de haver técnicos com formação, porém sem condições de colaborar com 

a equipe de TI por estarem a muitos anos sem trabalhar na área e há situações de servidores que 

tem interesse em trabalhar juntamente com a equipe de TI, porém por curiosidade, e isso não 

iria ajudar o setor. 

A pergunta seguinte busca conhecer as soluções desenvolvidas, implantadas e utilizadas no 

campus para atendimento das demandas. Um índice de 75% dos campi tem algum tipo de 

ferramenta desenvolvida ou implementada de forma local para o atendimento de demandas da 

unidade. Demandas essas que são as mesmas em toda a UNEMAT. 

Um índice de 33% implementam serviços de rede de forma individual, para atender à 

necessidade pontual. Alegam que é feito dessa forma por não haver nenhuma orientação, 

regimento ou regulamentação sobre essa ação, então implementam conforme a necessidade do 

campus. Fato esse que ocorre no campus 1, onde é o único serviço que a equipe tem condições 

de evoluir de forma isolada. 

Apenas 25% dos campi desenvolveram seus próprios sites institucionais, sem qualquer 

padrão, layout ou identidade visual com o restante da universidade, como é o caso do campus 

3 que alegam que desenvolveram o site do campus pela necessidade e a experiência da equipe 

na criação de soluções como esta. 

Alguns outros serviços são desenvolvidos por 16,6% dos campi, como sistema de reservas 

de salas de aula e equipamentos, sistema de transporte e o sistema de registro de frequência. 

São 2 campi desenvolvendo seu próprio sistema, para a mesma finalidade, mas sem nenhuma 

interação entre os mesmos, fazendo que seja gasto tempo e energia de forma desnecessária e 

sem um padrão institucional. Não há nenhuma participação da gestão de TI da UNEMAT nestas 

ações, onde a mesma sequer tem conhecimento das atividades desenvolvidas e 

consequentemente não colabora, seja com apoio técnico, de infraestrutura ou orientação.  
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Com um índice de 25% dos campi não desenvolvem nenhum sistema ou serviço para 

atender de forma individual as atividades do seu campus. O campus 8 alega que pelo recurso 

humano na área de TI muito reduzido e o pouco investimento da gestão, inviabilizam ações 

nesse sentido.  

A maioria, 75% dos campi desenvolvem suas ações de TI sem conhecimento ou 

colaboração da gestão de TI da UNEMAT, o que mostra a falta ou mesmo a inexistência de uma 

Governança de TI, causando prejuízos e desorganização dentro da universidade. 

Corroborando com estes números, e o impacto no desenvolvimento de soluções para 

instituição, alinhadas aos objetivos da governança corporativa, através de iniciativas de 

governança de TI, Melo e Santos (2018) em seu artigo “os impactos das iniciativas de 

governança de TI nos objetivos organizacionais em instituições públicas federais” apresentam 

que em média, há 74,69% de alinhamento entre a governança corporativa e governança de TI 

na metodologia de desenvolvimento de sistemas, segundo a visão dos servidores de TI, com 

base em 4 pontos: Alinhamento da estratégia de TI com a estratégia da organização, criação de 

benefícios para os stakeholders, redução de riscos, otimização do uso dos recursos. 

Através desta metodologia para o alinhamento dos objetivos da TI para atender os objetivos 

da instituição e com uma boa média apresentada nesta pesquisa, mostra-se que através da 

implantação da governança de TI, atinge-se resultados bons e ótimos, reduzindo custos, 

eliminando trabalho repetitivo e desnecessário, como ocorre na UNEMAT onde diversos 

campus desenvolvem sistemas semelhantes para atender a mesma demanda, e isso otimiza 

recursos de tempo, humano e financeiro. 

A última pergunta da entrevista é com relação a regimentos e normas relacionados a TI, se 

existe algo que orienta, norteia e regulamenta as ações e o gerenciamento. Com 83,3% dos 

campi não possuem nenhum documento nesse sentido e que todas as ações de TI são executadas 

sem orientação regimental, sem um padrão e sem conhecimento da gestão de TI da UNEMAT. 

As decisões são tomadas conforme surgem situações e que isso sempre gera constrangimentos 

das pessoas envolvidas nas tomadas de decisão, pois pessoaliza aquele que definiu sem sequer 

ter um documento que o norteie para tal decisão. De acordo com o campus 2, todas as ações 

são executadas com base na experiência do servidor que atua na TI, sem nenhum respaldo legal. 

Apenas 16,6% dos campi possuem algum documento que definem algumas ações da TI e 

servem como apoio nas tomadas de decisão. Esses regimentos tem validade apenas na unidade 

e foi aprovado pelo Conselho Regional do campus, não tendo valia para outros campi. Para o 

campus 12, que possui um regimento em vigência, este documento contempla direitos e deveres 

sobre o uso de TI e isso tem sido fundamental no apoio para as tomadas de decisão.  
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Para ISACA (2012), no guia de boas práticas COBIT 5, é fundamental e tem uma relação 

primária entre os objetivos corporativos e objetivos de TI, a conformidade de TI e apoio para a 

conformidade do negócio com as leis e regulamentos externos e as políticas internas. Também 

é fundamental para o objetivo corporativo a segurança da informação, infraestrutura de 

processamento e aplicativos.  

Para que possa atender essas recomendações do COBIT 5, a UNEMAT necessita de 

políticas de TI, regimentos, normas, recomendações e ou orientações de como a equipe de TI 

deve executar suas ações, regrando e padronizando as atividades de TI no âmbito institucional. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nesta pesquisa foi realizada uma triangulação entre revisão de literatura, observação e 

coleta de dados através de um estudo de caso. Buscou-se realizar um levantamento da atual 

situação da tecnologia da informação da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT).  

 Foram realizadas entrevistas com os gestores de campus e servidores que atuam no setor 

de TI. Após a entrevista foram aplicados questionários para todos os entrevistados, no intuito 

de quantificar o nível de satisfação dos mesmos. 

 O levantamento destes dados teve como objetivo geral diagnosticar a utilização da 

tecnologia da informação como estratégia para implementação das práticas de Governança de 

TI da UNEMAT. Para alcançar tal objetivo, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: a) Identificar a utilização da tecnologia da informação na UNEMAT; b) Destacar 

os pontos fortes da TI da UNEMAT; c) Destacar as fragilidades da TI da UNEMAT; d) 

Descrever os critérios do uso de melhores práticas com base nos guias de Governança de TI, 

ITIL e COBIT; e) Comparar a visão entre os gestores e os técnicos de TI sobre o impacto da TI 

nas ações institucionais da UNEMAT. 

 Com as entrevistas e a aplicação do questionário foi possível avaliar de que forma é 

empregada a tecnologia da informação no desenvolvimento das atividades administrativas e 

pedagógicas. Com isso foi identificado que o recurso humano como o principal ponto forte da 

TI da UNEMAT, apesar de reivindicarem mais capacitações e condições de trabalho, tem alto 

índice de satisfação em desenvolver o seu trabalho, com 86% dos profissionais de TI satisfeitos 

ou muito satisfeitos e 92% destes se consideram dedicados ou muito dedicados. 

 Como pontos frágeis da instituição, ficou evidente a falta de alinhamento entre a TI e a alta 

gestão para atender os objetivos macros da UNEMAT e a falta de investimento é um dos 

principais fatores com 69,2% dos gestores dos campi considerando o investimento em TI baixo 

e 100% destes gestores esperam que os gestores da organização (Reitoria) invistam recursos 

financeiros em infraestrutura de TI. Fica claro que a falta de investimentos em TI limitam as 

ações e o atendimento das demandas do negócio da UNEMAT. 

Abordar os guias de melhores práticas do ITIL e COBIT mostrou as possibilidades de 

aplicação das orientações, facilitando a implantação da Governança de TI na UNEMAT, 

podendo obter ganhos satisfatórios perante o negócio, atendendo as demandas institucionais, 

otimizando recurso humano, com investimentos corretos e entregando serviços de qualidade, 
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atendendo os objetivos da organização, sustentando todo o planejamento e cumprindo as metas 

da UNEMAT. 

 Os resultados avaliados indicaram uma divergência entre a visão dos gestores da 

Universidade e os servidores de TI, onde decisões de gestão impactam diretamente nas ações 

da TI ou as ações de TI impactam diretamente nos resultados da gestão, situação essa que não 

tem sido positiva pela falta de planejamento e alinhamento entre as partes.  

 Com base nesses resultados pode-se inferir que, com um investimento maior na área de TI, 

capacitação dos servidores, além de uma maior organização da metodologia de trabalho, é 

possível posicionar a UNEMAT em um outro patamar na produção de tecnologia, onde a mão 

de obra estará mais motivada, com ambiência favorável para o desenvolvimento de soluções 

que apoiem as ações da Universidade, tanto na área pedagógica quanto na área de gestão. 

 Com a visita in loco nos campi da UNEMAT, pode-se evidenciar que a falta de uma 

Governança de TI impactam negativamente nas ações institucionais, onde cada campus executa 

suas ações sem uma metodologia definida, sem um padrão de ações, sem nenhum tipo de 

política, regimento, regulamento ou orientação de como proceder com as ações, atendendo 

pontualmente as necessidades e sem haver um planejamento alinhado à gestão da universidade. 

 Dos servidores de TI da UNEMAT, 66,6% esperam dos gestores de alto escalão uma gestão 

colaborativa com os campi no desenvolvimento das atividades inerentes a suas atribuições, 

outros 41,6% anseiam por uma padronização de TI em toda instituição e 41,6% desejam que os 

trabalhos sejam feitos de forma coletiva e colaborativa entre os campi da universidade.  

 Os resultados obtidos na pesquisa indicam uma ausência de práticas efetivas de governança 

de TI, bem como um certo desalinhamento entre a TI e a administração na instituição. Tais fatos 

podem vir a gerar um impacto negativo nos resultados gerais de gestão, tendo em vista que 

muitos processos dependem de TI, além de um possível comprometimento de tempo e 

utilização dos recursos envolvidos na entrega de serviços de TI. 

 Como propositura de trabalhos futuros, vislumbramos um estudo de criação de uma política 

de TI, visando implementar uma Governança de TI, beneficiando o alinhamento entre a TI e a 

UNEMAT e, após isso, novas pesquisas in loco nos campi poderiam gerar dados estatísticos 

comparativos com esta pesquisa, com o intuito de avaliar os índices de antes e depois da 

implantação das políticas de TI e de uma Governança de TI efetiva. 
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APÊNDICE A – FORMULÁRIO DE ENTREVISTA - REUNIÃO COM A GESTÃO DO 

CAMPUS 

 

FORMULÁRIO DE ENTREVISTA - REUNIÃO COM A GESTÃO DO CAMPUS 

 

1 – Para a gestão do Campus, qual o papel e o impacto da TI nas atividades administrativas e 

pedagógicas? 

 

2 – Atualmente, as atividades desenvolvidas pelo SPD atendem as demandas do Campus? 

 

3 – Com relação a equipe de TI, estes servidores estão em número suficiente e com condições 

técnicas para atender as demandas? 

 

4 – Para a gestão, qual seria o principal ponto a melhorar: Número de técnicos na TI? Mais 

capacitação? Investimento em infraestrutura? Metodologia? Outro? 

 

5 – No que diz respeito a PRPTI (DATI) e a gestão do Campus, como tem sido a relação de 

trabalho entre vocês? 

 

6 – O que se espera da PRPTI (DATI) para o melhor desenvolvimento das atividades no 

Campus? Quais as expectativas? 

 

7 – Atualmente, qual o nível de investimento do Campus em TI? 

 

8 – Com base na experiência de gestão, pensando em investimentos financeiros a nível de 

PRPTI, qual seria as três maiores necessidades do Campus atualmente na área de TI? 
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APÊNDICE B – FORMULÁRIO DE ENTREVISTA - REUNIÃO COM A TI – EQUIPE 

 

FORMULÁRIO DE ENTREVISTA - REUNIÃO COM A TI – EQUIPE 
 

1 – Como vocês avaliam o setor de TI do Campus? 

 

2 – Quais são as maiores dificuldades que o SPD encontra para desenvolver as atividades no 

Campus? 

 

3 – Com relação a equipe de TI, a quantidade de pessoas atuando no setor é o suficiente? 

 

4 – Com relação a formação dos membros, o conhecimento que possuem são suficientes para 

atender as necessidades dos Campus? 

 

5 – Com relação a gestão do Campus, como ela administra as demandas de setor? 

 

6 – Com relação a PRPTI (DATI), como ela tem atendido as necessidades do SPD do 

Campus? 

 

7 – Quais as expectativas e perspectivas do SPD com relação a PRPTI (DATI)? 

 

8 – Sobre o SPD's dos outros Campus, existe alguma relação de colaboração no atendimento 

das necessidades da TI? 

 

9 – De que forma a PRPTI (DATI) pode colaborar com o trabalho do SPD? 

 

10 – Atualmente, como vocês avaliam a infraestrutura da TI no Campus e as condições de 

trabalho? 

 

11 – Além de vocês que já estão atuando com a TI no Campus, existe mais algum servidor 

com formação ou experiência na área e que teria interesse em estar atuando junto ao SPD? 

 

12 – Quais soluções que foram desenvolvidas por vocês que estão implementadas e em 

utilização atualmente? 

13 – Existem regimentos ou normas relacionadas ao uso da estrutura de TI no Campus? 
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APÊNDICE C – FORMULÁRIO DE ENTREVISTA - REUNIÃO COM MEMBROS 

DO CPD – INDIVIDUAL 

 

FORMULÁRIO DE ENTREVISTA - REUNIÃO COM MEMBROS DO CPD – 

INDIVIDUAL 
 

1 – Qual sua formação acadêmica e sua experiência profissional? 

 

2 - Já participou de alguma capacitação para o seu segmento ou especifico para sua área de 

atuação? Se sim, essa capacitação de fato contribuiu para o melhor desenvolvimento do 

trabalho? 

 

3 – Você está feliz em sua atual função? Está atuando na área de TI que gostaria? Se não, qual 

seria esta área? 

 

4 – Você trabalha na UNEMAT a quanto tempo? Sempre na área de TI? Se não, quais os 

outros setores do Campus que já atuou? 

 

5 – Como você enxerga a TI do Campus? 

 

6 – Como você enxerga a TI da UNEMAT? 

 

7 – Como você enxerga a DATI? 

 

8 - O que gostaria de encontrar no seu trabalho e que fatores contribuiriam para o seu sucesso 

profissional? 

 

9- Você compreende o fluxo administrativo e a instâncias responsáveis pela administração do 

Campus e o impacto no seu trabalho?  

 

10 - No que se diz respeito a dedicação, qual o seu nível de dedicação? Que fator contribuiria 

para aumentar esse nível de dedicação? 

 

11 – De que forma a gestão do Campus ou da Instituição pode colaborar com seu trabalho? 

 

12 - Cite algumas experiênciasque tenham sido positivas trabalhando na TI da UNEMAT. 

 

13 - Cite algumas experiênciasque tenham sido negativas trabalhando na TI da UNEMAT. 

 

14 – Em seu setor, considerando sua experiência, existem épocas de maior ou menor demanda 

de trabalho? 

 

15 - Você prefere trabalhar em equipe dividindo suas funções ou acha mais eficaz 

desenvolvendo seu trabalho individualmente? 
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16 – Pensando na TI de forma macro/institucional, sobre um trabalho coletivo entre os 

Campus e a DATI, com o intuito de desenvolvimento de soluções institucionais que 

trouxessem benefícios a todos ou a maior parte dos Campus, como você enxerga isso?  

 

17 - Teria interesse em fazer parte de uma equipe multi-campus para o desenvolvimento 

destas soluções? 

 

18 - Na sua opinião, qual seria a maior fragilidade ou gargalo da TI da UNEMAT? 

 

19 - Na sua opinião, qual seria o ponto forte da TI da UNEMAT? 

 

20 – Qual seria sua pergunta, questionamento ou informação você gostaria que fosse 

levantado junto a equipe da DATI? 
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APÊNDICE D – FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – GESTÃO DO CAMPUS 

 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – GESTÃO DO CAMPUS 
 

Considerando seu nível de satisfação em que: 

1 – muito insatisfeito / muito ruim 

2 – insatisfeito / ruim 

3 – neutro 

4 – satisfeito / bom 

5 – muito satisfeito / muito bom 

 

1 -  Atualmente, as atividades desenvolvidas pelo SPD atendem as demandas do Campus? 

 

1 2 3 4 5 

 

2 - Com relação a PRPTI (DATI), ela tem atendido as demandas/necessidades do Campus? 

 

1 2 3 4 5 

 

3 – Sobre o investimento do Campus na área de informática, como você classificaria? 

 

1 2 3 4 5 

 

4 - Sobre o investimento da PRPTI (DATI) na área de informática, como você classificaria? 

 

1 2 3 4 5 

 

5 – Como você avalia a TI da UNEMAT atualmente? 

 

1 2 3 4 5 
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APÊNDICE E – FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – EQUIPE DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 

 

 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – EQUIPE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

Considerando seu nível de satisfação em que: 

1 – muito insatisfeito / muito ruim 

2 – insatisfeito / ruim 

3 – neutro 

4 – satisfeito / bom 

5 – muito satisfeito / muito bom 

 

1 -  Atualmente, as atividades desenvolvidas pelo SPD atendem as demandas do Campus? 

 

1 2 3 4 5 

 

2 - Com relação a PRPTI (DATI), ela tem atendido as demandas/necessidades do Campus? 

 

1 2 3 4 5 

 

3 – Sobre o investimento do Campus na área de informática, como você classificaria? 

 

1 2 3 4 5 

 

4 - Sobre o investimento da PRPTI (DATI) na área de informática, como você classificaria? 

 

1 2 3 4 5 

 

5 – Como você avalia a TI da UNEMAT atualmente? 

 

1 2 3 4 5 

 

6 – Qual é o nível de satisfação que você tem em atuar no setor de TI da UNEMAT? 

 

1 2 3 4 5 

 

7 -No que se diz respeito a dedicação, qual o seu nível de dedicação? 

 

1 2 3 4 5 

 

8 – Com relação as condições de trabalho, como você classifica? 

 

1 2 3 4 5 
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9 – Como você avalia o investimento da UNEMAT em qualificação profissional para 

contribuir no desenvolvimento do seu trabalho? 

 

1 2 3 4 5 

 


