
ESTE TEXTO DISCUTE OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS AO ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO DOS PROJETOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM O NEGÓCIO 

DA EMPRESA, APRESENTANDO OS CONCEITOS ENVOLVIDOS, SUA IMPORTÂNCIA 
E SEUS DESDOBRAMENTOS. SÃO TAMBÉM APRESENTADOS ALGUNS RESULTADOS 

OBTIDOS A PARTIR DE PESQUISAS DESENVOLVIDAS AO LONGO DOS ÚLTIMOS DEZ 
ANOS NO CONTEXTO DE PROJETOS DE TI EM EMPRESAS BRASILEIRAS. 

Está cada vez mais disseminada 
a ideia de que a Tecnologia da In
formação (TI) pode trazer grandes 
ganhos para as empresas. Nunca a 
TI esteve tão presente na vida das 
pessoas e das empresas. É simples
mente inimaginável pensar no co
tidiano profissional ou pessoal sem 
se valer de computadores (sejam 
desktops ou notebooks), smartpho-
nes, tablets, todos devidamente co
nectados à web. 

Mas isso não significa que a 
tarefa dos profissionais de TI seja 
mais simples ou mesmo mais 
fácil do que no passado. As ex
pectativas quanto aos resultados 
cresceram pelo menos na mesma 
velocidade dos avanços tecnológi
cos. Além disso, os usuários hoje 
têm um conhecimento muito 
maior sobre a TI porque ela está 
presente na vida de cada um. 

Isso implica que, na área de TI, 
seus gestores têm que ficar constan
temente alerta e prontos para agir, 
em particular nas decisões acerca da 
gestão dos projetos. Um ponto crucial 
seria o alinhamento estratégico entre 
a TI e o negócio, que é, com raríssi
mas exceções, visto como algo sempre 
positivo, tanto na literatura acadêmica 
como de negócios. Neste artigo será 
discutido o conceito de alinhamento 
estratégico da TI e como consegui-lo. A ut
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A importância do alinhamento 
estratégico da TI 

Para chegar ao alinhamento estratégico, é 
preciso entender do que trata. Benko e McFar-
lan (2003) destacam a importância do alinha
mento estratégico e entendem que, frequen
temente, ele não acontece porque não há uma 
clara compreensão do que exatamente deve-se 
alinhar. Esses autores definem alinhamento 
estratégico como "o correto posicionamento 
das coisas em relação umas as outras" em 
termos de decisões estratégicas. Eles também 
indicam quais seriam as três coisas a serem 
alinhadas no caso da TI: 

• OportfóliodeprojetosdeTI, 
• Os objetivos de negócios da empresa e 
• A realidade em constante mutação do 

ambiente mais amplo do negócio. 
Para eles, os objetivos do negócio podem 

ser categorizados em objetivos de curto, de 
longo prazo e objetivos "peculiares", sendo este 
último relacionado com o ambiente que está 

sofrendo constantes mudanças em relação às 
fronteiras da informação e às novas formas de 
se fazer negócio. Seriam, portanto, diferentes 
dos objetivos de longo prazo "normais", que 
tendem implicitamente a projetar a realidade 
atual para o futuro. Por isso, não basta que os 
projetos de TI sejam bem sucedidos isolada
mente, mesmo que tenham sido eficientemen
te implementados. Para entender, pode-se usar 
uma analogia com fatos históricos. 

Durante a II Guerra Mundial, as ofen
sivas iniciais dos alemães contra os russos, 
e as dos japoneses contra os americanos e 
ingleses, tiveram grande sucesso no come
ço. Contudo, embora fossem aliados, eles 
não fizeram nenhum esforço para alinhar 
suas ações, agindo de acordo com seus ob
jetivos próprios e visando um curto prazo. 
Contudo, se os japoneses tivessem ao me
nos simulado ou insinuado que atacariam 
concomitantemente a então União Sovié
tica, antes de iniciarem suas campanhas, 
não teria sido possível liberar centenas de 
milhares de soldados que estavam estacio

nados no Extremo Oriente e que foram uti
lizados para barrar o avanço alemão contra 
Moscou. 

No decorrer dos fatos, ambos acabaram 
derrotados pelos "Países Aliados", que, em
bora tivessem muitas divergências entre si, 
planejaram suas campanhas com razoável 
visão de conjunto (pelo menos bem mais do 
que os países do chamado "Eixo"). 

Há, no entanto, autores que chegam 
a contestar a própria necessidade de um 
planejamento estratégico da TI. Entre eles, 
Cláudio Ciborra (1998), que considera que 
o sucesso estratégico de aplicações de TI 
pode ser atingido com um processo gradual 
e por meio de tentativas, ao invés de usar 
um modelo estruturado de planejamento. 
Os autores que defendem esse ponto de vis
ta argumentam que frequentemente ques
tões de eficiência promovem os projetos de 
aplicações estratégicas de TI. 

Alguns casos conhecidos de sistemas 
de informação bem sucedidos, com claros e 
reconhecidos impactos estratégicos, não apre-
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sentam evidências de terem sido previamente 
planejados, o que parece corroborar com essa 
linha de pensamento. Na visão de Ciborra, para 
que as empresas obtenham vantagens perma
nentes, é preciso sempre caminhar em busca 
da inovação. Para ele, o alinhamento somente 
é possível quando se leva em conta o fator hu
mano e o fato de que a TI está embutida nos 
arranjos sociais e administrativos das organiza
ções. Ele sugere ainda que isso implica em um 
processo de planejamento da TI menos forma
lizado, com maior liberdade de experimenta
ção e com uma postura de aprendizado com as 
falhas que saiba tirar partido das oportunidades 
que surgem nessas tentativas. 

A busca pelo alinhamento 
estratégico 

Rockart (1979) propôs uma abordagem 
para a concepção de sistemas de informação 
gerenciais, baseada na definição dos pró
prios gerentes sobre suas necessidades de 
informação. O foco da abordagem está nos 
"Fatores Críticos de Sucesso" (FCS), que, 
para o autor, seriam "o número limitado de 
áreas nas quais os resultados, se satisfatórios, 
asseguram o desempenho competitivo bem 
sucedido para a organização". 

O método dos FCS representa uma das 
primeiras iniciativas para ligar projetos de 
aplicações de Tl com as considerações da 
estratégia de negócios da empresa, presentes 
na visão de seus principais executivos. Per
mite também ligar estratégia e medidas de 
desempenho. O FSC ainda é amplamente 
usado e influenciou a criação de outros mo
delos, como o Management by Maxims, de 
Broadbent e Weil (1997) e Balanced Scorecard, 
de Kaplan e Norton (1992). 

Uma visão mais abrangente da interação 
entre negócios e TI foi elaborada por Hen
derson e Venkatraman (1993), que propuse
ram o "Modelo do Alinhamento Estratégico", 
que destaca e analisa a importância estratégi
ca da TI nas empresas. Os autores propõem 
uma análise não só do impacto do negócio 
na TI (enfoque tradicional), mas também do 
potencial da TI de mudar os rumos do negó
cio. Além disso, demanda o monitoramento 
da disponibilidade de novas tecnologias no 
mercado (Burn e Szeto, 2000). 

Dois relevantes conceitos nesse mode
lo de alinhamento são o ajuste estratégico 

(relação entre estratégia e infraestrutura) e a 
integração funcional (relação entre funções 
TI e negócio nos âmbitos da estratégia e de 
infraestrutura). Henderson e Venkatraman 
(1993) destacam que a estratégia deve con
siderar os domínios interno e externo da 
empresa. O domínio interno diz respeito 
à estrutura administrativa da empresa e o 
externo compreende o mercado e as respec
tivas decisões de atuação da empresa. 

É importante que haja um ajuste entre 
os aspectos de domínio interno e externo da 
estratégia de TI. É igualmente importante a 
integração da estratégia de TI com a de negó
cio, de tal forma que se avalie corretamente 
como as decisões no domínio da TI afetam 
as no domínio do negócio e vice-versa. 

Segundo esse modelo, para planejar a 
TI devem ser considerados quatro impor
tantes fatores: (i) estratégia de negócio; (ii) 
estratégia de TI; (iii) infraestrutura organi
zacional e processos; e (iv) infraestrutura de 
sistemas de informação e processos. 

O Modelo do Alinhamento Estratégico 
tem como premissa que a administração 
eficaz da TI requer balanceamento entre as 
decisões em todos os quatro fatores acima. 
Traz como novidade o fato de considerar que 
a estratégia de TI pode mudar a estratégia de 
negócios da empresa, já que usualmente esta 
última é considerada como ponto de partida 
para o planejamento de TI. 

Esse planejamento deve ser um processo 
contínuo, pois os fatores externos apresen
tam-se em constante mutação. Se a empresa 
não estiver acompanhando essas mudanças, 
pode ser seriamente prejudicada na acirrada 
competição por mercado. Isso é particular
mente verdadeiro quando uma nova tecno
logia passa a ser adotada por quase todas 
as empresas de um ramo de tal maneira 
que deixa de ser vantagem competitiva para 
quem a detém, para ser uma desvantagem 
para quem não a utiliza. 

De acordo com Henderson e Venkatra
man (1993), há quatro principais perspec
tivas de alinhamento estratégico que têm 
como ponto de partida a estratégia de negó
cio ou a estratégia de TI. A visão tradicional 
de estratégia de TI aparece na perspectiva 
execução de estratégia, na qual a estratégia de 
negócio define a correspondente estrutura 
organizacional que demanda uma adequada 
infraestrutura de TI. A perspectiva nível de 

serviço implica na visão da TI como um ne
gócio dentro de um negócio, podendo levar à 
terceirização dos serviços de TI. 

As novas formas de negócio que a TI 
tem viabilizado ao longo dos últimos anos 
podem ser explicadas pelo modelo do ali
nhamento estratégico, na qual os autores 
demonstraram essas possibilidades nas 
perspectivas de alinhamento potencial com
petitivo e transformação tecnológica. 

No potencial competitivo, uma empresa 
que detém um conhecimento de TI resultan
te de sua estratégia de TI pode buscar novas 
estratégias de negócio que sejam adequadas 
(como o notório caso da Amazon.com). 

Na transformação tecnológica, as em
presas definem uma estratégia de negócio 
que demanda uma nova estratégia de TI 
(devido à necessidade do uso de novas 
aplicações). Empresas tradicionais que 
buscam informatizar seus relacionamen
tos na cadeia de suprimentos e/ou seu 
atendimento aos clientes, seja nos esta
belecimentos, pontos de atendimento ou 
internet são exemplos dessa perspectiva. 

Henderson e Venkatraman propõem 
que além da amplamente reconhecida ne
cessidade de ajustar a estratégia da empresa 
(na sua busca por vantagens competitivas) à 
sua estrutura interna (em termos de proces
sos e de gestão), analogamente deve haver 
um ajuste entre a estratégia externa de TI 
(posicionamento no mercado de TI) e a es
trutura interna de TI (como são organizados 
e administrados os sistemas de informação 
e outras decisões tecnológicas). 

A seleção de projetos de TI 
e o alinhamento estratégico 

Em pesquisas desenvolvidas no âmbito 
do Grupo de Pesquisa em Gestão da TI (do 
Departamento de Engenharia de Produção 
da Escola Politécnica da USP), não se en
controu um padrão comum para a seleção 
de projetos de TI (LAURINDO, 2008; GUI
MARÃES; LAURINDO, 2007; MORAES; 
LAURINDO, 2005). Porém algumas consi
derações podem ser feitas a partir do con
junto dessas pesquisas. 

Apenas as empresas que demandam por 
novas aplicações de TI com impacto estraté
gico selecionam seus projetos com foco na 
estratégia. Essas empresas também foram as 
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únicas a definirem uma estratégia clara para 
a TI, o que pode ser justificado pelo papel es
tratégico que a TI desempenha no negócio. 

Também não foi encontrado um padrão 
único para os procedimentos sistemáticos 
de gestão de projetos de TI (inclusive com 
relação aos modelos de referência, como 
COBIT, ITIL, PMBOK® ou CMMI). As 
práticas de seleção de projetos identificadas 
mostram-se mais elaboradas nas empresas 
nas quais a TI tem maior relevância, em 
particular nas que as aplicações de TI cau
sam impactos futuros. 

A formalização de procedimentos e o 
uso de modelos relativos à gestão de pro
jetos e à gestão de qualidade do projeto de 
software são iniciativas que visam prio
ritariamente ao incremento da eficiência 
do uso das aplicações de TI. De fato, es
ses procedimentos estão relacionados à 
eficiência do uso da TI, mas percebe-se 
nos casos analisados que há necessidade 
de bom desempenho para uma boa res-
ponsividade na implementação de aplica
ções estratégicas que visam à eficácia. A 
formalização de procedimentos voltados à 
análise dos impactos e ao alinhamento es
tratégico de projetos das aplicações de TI 
na gestão e na estratégia de negócios das 
empresas visa ao incremento da eficácia 
do uso das aplicações de TI. 

Nos casos estudados em que a TI tem pa
pel estratégico para a estratégia de negócios no 
futuro, os procedimentos de avaliação dos pro
jetos de TI visam ao alinhamento estratégico e, 

portanto, o aumento da eficácia do uso da TI. As 
empresas para as quais as aplicações de TI têm 
maior impacto estratégico tendem a ter procedi
mentos mais elaborados tanto na gestão da efici
ência como da eficácia dessas aplicações. 

Considerando as observações aci
ma, discute-se algumas questões: 

As empresas têm adotado mais pontos 
específicos de diferentes modelos de refe
rência do que os modelos em sua íntegra. 
Notou-se ainda que o modelo de referência 
mais comumente citado foi o PMBOK®, se
guido pelo ITIL e pelo COBIT. O CMMI foi 
apenas mencionado nas empresas em que 
os produtos precisam de um uso intensivo 
de softwares para serem viabilizados. 

No entanto, a existência desses modelos 
de grande utilização no mercado parece ter 
influenciado a preocupação em formalizar 
processos de gestão de TI e de projetos (ain
da que com base em procedimentos desen
volvidos no âmbito de cada empresa). 

As práticas de eficiência no uso da TI 
nos casos analisados não parecem estar 
diretamente ligadas à busca por eficácia, 
exceto quando que há necessidade de bom 
desempenho na capacidade de respostas 
rápidas na implementação de aplicações es
tratégicas que visam à eficácia. No entanto, 
seriam necessários mais estudos para apro
fundar essa questão. 

Vale ressaltar que todas as empresas es
tudadas mostraram conhecimento dos mo

delos de referência para gestão de projetos 
ou governança da TI, apesar dos diferentes 
níveis de aplicações. Isso demonstra que as 
empresas estão conscientes da sua atual si
tuação em termos de projetos de TI. 

Discussões e conclusões 

As pesquisas comentadas acima, rea
lizadas ao longo dos últimos dez anos em 
empresas atuando no Brasil, sugerem que o 
alinhamento estratégico é antes uma atitu
de, uma postura, do que uma técnica ou um 
procedimento formal. Isso parece estar ali
nhado à afirmação de Luftman (2003), para 
quem o alinhamento estratégico é um pro
cesso e não uma decisão em um momento 
isolado. Sendo assim, ele não é fácil de ser 
replicado. 

Mesmo que a TI, antes considerada 
como tecnologia isoladamente, esteja se 
tornando uma commodity, seu alinhamen
to estratégico não o é. Assim, pode ser uma 
fonte de vantagens competitivas justamente 
por ser escasso e difícil de imitar. Iniciativas 
como os Comitês de TI (que recebem varia
das denominações em diferentes organiza
ções) quando adotadas com consciência, e 
não por "modismo", contribuem muito para 
essa "atitude de alinhamento estratégico". 

Esses aspectos devem ser considerados 
quando se realiza uma análise crítica sobre 
o papel da TI nas organizações e, principal
mente, quando se busca o alinhamento es
tratégico dos projetos de TI. 
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Text Box
Fonte: Mundo Project Management, Curitiba, ano 7, n. 40, p. 60-63, ago./ set. 2011.




