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Resumo 

 

O objetivo do trabalho é investigar como gerenciar uma empresa em uma margem competitiva 

na nova economia através de ferramentas do sistema SAP. As organizações inseridas em um 

ambiente sujeito a imediatas e grandes mudanças precisam cada vez mais atualizar seus 

produtos e serviços. Com base nesse cenário, a abordagem consiste na análise da TI e na 

avaliação de como seu uso pode influenciar na atividade, administração, estrutura e estratégia 

de uma empresa. Em outras palavras, como a TI pode contribuir de maneira eficaz para o 

sucesso ou para a maior competitividade da empresa. A metodologia utilizada foi pesquisa 

exploratória com estudo de caso em uma empresa do setor de informática, os dados serão 

coletados por meio de entrevista que será realizada com os gestores da empresa. Será analisada 

a concepção que cada profissional apresenta. Na empresa, pode-se considerar que ela vem 

adotando a perspectiva de transformação tecnológica, devido à busca por novas aplicações de 

TI, principalmente aquelas baseadas no sistema SAP e Internet, para permitir uma nova 

estratégia de atuação mais direta com os clientes, como já explanado. 

 

Palavras Chave: Tecnologia da Informação. Estratégia. Competitividade. Organização.  

    



 

 

Abstract 

The objective is to investigate how to manage a company on a competitive boundary in the new 

economy through the SAP system tools. Organizations inserted into a subject to immediate 

environment and major changes need to increasingly upgrade their products and services. Based 

on this scenario, the approach is the analysis of IT and assessment of how their use can influence 

the activity, management, structure and strategy of a company. In other words, how you can 

contribute effectively to the success or to the greater competitiveness of the company. The 

methodology used was exploratory research with case study in a computer company in the 

sector, data will be collected through interviews to be held with the company's managers. 

Consideration will be given to design features that every professional. In the company, we can 

consider that it has adopted the technological transformation perspective, due to the search for 

new applications of IT, especially those based on the SAP system and Internet to allow a new 

more direct action strategy with clients as already explained. 

 

Keywords: Information Technology. Strategy. Competitiveness. Organization. 
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1. INTRODUÇÃO  

O conceito de Tecnologia da Informação (TI) é mais abrangente do que os de 

processamento de dados, sistemas de informação, engenharia de software, informática ou o 

conjunto de hardware e software, pois também envolve aspectos humanos, administrativos e 

organizacionais. 

O termo ‘tecnologia da informação’ firmou-se a partir da década de 80, substituindo as 

expressões ‘informática’ e ‘processamento de dados’, anteriormente de uso disseminado. O 

termo ‘tecnologia da informação’ abrange conceitos que não são claros e que estão em constante 

mudança no que se refere a computadores, telecomunicações, ferramentas de acesso e recursos 

de informação multimídia. 

Nesta pesquisa adota-se o conceito mais amplo de tecnologia da informação, incluindo 

uso de hardware e software, como a ferramenta do sistema SAP e demais recursos envolvidos 

- quer centralizados, quer descentralizados -, sem deixar de considerar os sistemas de 

informação, serviços, negócios, usuários e as relações complexas envolvidas. 

O objetivo do trabalho é abordar o gerenciamento de projeto de TI como fator 

competitivo no mercado globalizado em uma empresa fictícia. As organizações inseridas em 

um ambiente sujeito a imediatas e grandes mudanças precisam cada vez mais atualizar seus 

produtos e serviços. Com base nesse cenário, a abordagem consiste na análise da TI e na 

avaliação de como seu uso pode influenciar na atividade, administração, estrutura e estratégia 

de uma empresa. Em outras palavras, como a TI pode contribuir de maneira eficaz para o 

sucesso ou para a maior competitividade da empresa. 

 

1.1 PROBLEMA 

Como gerenciar uma empresa em uma margem competitiva na nova economia através 

de ferramentas do sistema SAP? 

1.2  OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

Definir gerenciamento de projetos da empresa em estudo, retratando a importância do 

múltiplo investimento em projetos de Tecnologia da Informação (TI), tendo como objetivo 

obter uma margem competitiva na nova economia. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

Analisar as boas práticas de implementação de projetos de SAP; 

Destacar os principais fatores para o sucesso ou falha de softwares de gestão; 

Identificar as fases de um processo de gerenciamento de projeto, refletindo a forma como 

gerentes de projeto de TI utilizam técnicas de gestão. 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

Nenhuma aplicação de TI, considerada isoladamente, por mais sofisticada que seja, pode 

manter uma vantagem competitiva. Esta só pode ser obtida pela capacidade da empresa em 

explorar a TI de forma contínua. O uso eficaz da TI e a integração de sua estratégia à do negócio 

vão além da ideia de ferramenta de produtividade, sendo muitas vezes fator crítico para o 

sucesso. Hoje, o caminho para tal sucesso não está apenas relacionado com o hardware e o 

software utilizados. O sistema SAP deve ser utilizado com o alinhamento da TI à estratégia e 

às características da empresa e de sua estrutura organizacional.  

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

O gerenciamento de projetos se preocupa com o efeito do trabalho e comprova que o 

trabalho é realizado de maneira adequada. Uma sociedade que no passado era notadamente 

baseada em rotina, agora defronta o desafio do “novo". A cada dia nos deparamos com menos 

conservadorismo e mais “inovação”. E a inovação coloca as organizações em uma zona de 

baixo conforto. Para gerenciar trabalhos realizados nesses limites, as empresas necessitam 

aplicar novos processos e modelos de trabalho, ponto em que é inserido o gerenciamento de 

projetos. Gerenciar projetos nada mais é do que utilizar as ferramentas corretas e adequadas 

para gerir os trabalhos, visando melhores resultados, ou seja, foco no resultado. 

1.5 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada foi pesquisa exploratória com estudo de caso em uma Empresa 

“X” em seu setor de informática, os dados serão coletados por meio de entrevista que será 

realizada com os gestores da empresa. Será analisada a concepção que cada profissional 

apresenta. 



12 

 

Conforme cita Yin (2005) o estudo de caso é a principal estratégia utilizada, que auxilia 

no desenvolvimento de questões relacionadas ao “como” e o “porquê” determinados fatos 

ocorrem, além do pesquisador ter a opção da utilização de diversas fontes concretas: 

documentos, artefatos, entrevistas e observações, ampliando as compreensões do estudo. 

Conforme o autor Yin (2005, p. 32), “a utilização do método de estudo de caso nesta 

pesquisa é ideal para lidar com questões contextuais - acreditando que elas poderiam ser 

altamente pertinentes ao seu fenômeno de estudo”. As características da pesquisa direcionaram 

para uma análise no método qualitativa, não necessitando de dados numéricos em especifico.  

 

1.6 FORMA DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

Para o desenvolvimento do trabalho, foi necessária a compreensão da extensão e das 

formas de impacto do uso da TI nas organizações. Sendo assim, as pesquisas efetuadas seguiram 

uma abordagem qualitativa, mais apropriada ao estudo da questão da adequação da utilização, 

estratégia e organização da TI ao negócio de uma empresa. Optou-se por conduzir as pesquisas 

por meio de estudo de caso. Como a ideia do modelo seria a de dar apoio às decisões referentes 

à estruturação, utilização, organização e administração da Tl nas empresas, procurou-se 

responder as perguntas “como” e “por que” da forma mais abrangente possível e com maior 

relevância. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 Uma informação é um arranjo dos dados (normas, palavras, números, sons, imagens) 

capazes de dar forma ou sentido a algo do interesse de alguém. Em qualquer organização, as 

informações são essenciais ao processo de tomada de decisão e, portanto, sua matéria-prima - 

conjunto de dados - tem que ser absolutamente oportuna e confiável. O momento atual é 

definido como a era da informação, em consequência do significativo desenvolvimento da 

tecnologia computacional (WILLCOCKS e LESTER, 1997).  

Cunhou-se, então a denominação Tecnologia da Informação (TI) para caracterizar tudo 

o que está associado a soluções sistematizadas, baseadas em recursos metodológicos, 

tecnologias de informática, de comunicação e de multimídia, incluindo a forma de processos 

envolvidos com a geração, o armazenamento, a veiculação, o processamento e a reprodução de 

dados e informações (LUFTMAN, 1993). 

Tecnologia da Informação é conjunto de recursos tecnológicos e computacionais, desde 

os voltados à elementar geração de dados, até os pertinentes o sofisticadas redes de 

comunicação, presentes nos processos de utilização da informação (WILLCOCKS e LESTER, 

1997). 

Em 1995 havia, no mundo, cinco milhões de usuários da Internet. Calcula-se que em 

2020 seremos 3 bilhões. Têm sido muitos os impactos provocados pela utilização da informação 

cada vez mais disponível no estabelecimento de uma nova ordem econômica a na organização 

da sociedade como um todo (LUFTMAN, 1993). 

Conforme Maggiolini (1981) a Internet não se apresenta, portanto, somente como um 

dos instrumentos da Tecnologia da Informação: seus impactos no Estado Moderno são 

significativos à medida que, através dela, os governos possam estar voltados a prover 

informação gratuita, transparente, abundante e acessível a todos os cidadãos. 

Sob tal propósito, foi posta em prática a Política de Governo Eletrônico para o Poder 

Executivo Federal, que pretende ser no novo contexto mundial, um agente democrático, 

estratégico, socialmente justo e, ao mesmo tempo, eficiente na prestação de serviços, buscando, 

fundamentalmente, combater a exclusão digital, através de: integração de redes de 

comunicação; eficácia nos sistemas comunitários; transparência nas ações governamentais e 

universalização do acesso aos serviços e informações (LUFTMAN, 1993). 

Não há exagero na afirmação de que a vida contemporânea se desenvolve sobre o 

alicerce da Informática: centenas das mais importantes atividades relacionadas com o nosso 
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cotidiano seriam absolutamente impossíveis, não fosse o concurso do computador eletrônico. 

Nessa nova sociedade, não só o desempenho de qualquer atividade profissional, como o próprio 

relacionamento com o meio e com os semelhantes impõem o conhecimento da tecnologia dos 

computadores. Ultrapassamos a fase, própria ao despertar da nova era, em que interessante e 

útil foi, por algum tempo, o domínio de uma ou duas linguagens de programação, visando ao 

diálogo — no início mais difícil — com as máquinas grandes, precursoras (LUFTMAN, 1993). 

Impõe-se, hoje, conhecer a potencialidade, acompanhar o desenvolvimento, estar a par 

do incessante progresso, para manter condições de explorar judiciosamente os recursos 

disponíveis. Avaliações e ações, dentro desse quadro, só poderão ser corretas se houver um 

lastro de conhecimento (KEEN, 1993). 

Alguns autores, como Alter (1992), fazem distinção entre tecnologia da informação e 

sistemas de informação, restringindo à primeira expressão apenas os aspectos técnicos, 

enquanto a segunda corresponderia às questões relativas ao fluxo de trabalho, pessoas e 

informações envolvidas. Outros autores, no entanto, como Henderson & Venkatraman (1993), 

usam o termo tecnologia da informação abrangendo ambos os aspectos. De acordo com 

Luftman, (1993), tecnologia da informação tornou-se o termo geralmente aceito para englobar 

o espectro em rápida expansão de equipamentos (computadores, dispositivos de armazenagem 

de dados, redes e dispositivos de comunicação), aplicações e serviços (por exemplo, 

computação de usuário final, atendimento ao usuário, desenvolvimento de aplicações) utilizado 

pelas organizações para fornecer dados, informações e conhecimento. 

Nos últimos anos, têm crescido a expectativa e o questionamento acerca do papel da TI, 

tanto nas publicações acadêmicas quanto naquelas voltadas aos executivos e empresários e até 

mesmo naquelas voltadas ao público em geral. Por um lado, surgem dúvidas acerca dos 

resultados oriundos dos investimentos em TI. Por outro, há uma espécie de ‘encantamento’ com 

as aplicações de TI que viabilizam mecanismos da chamada ‘economia globalizada’, em es-

pecial o chamado comércio eletrônico e-commerce (Porter, 2001). 

A TI evoluiu de uma orientação tradicional de suporte administrativo para um papel 

estratégico dentro da organização. Ela não só sustenta as estratégias de negócio existentes, mas 

também permite que se viabilizem novas estratégias empresariais. O papel da TI como arma 

estratégica competitiva tem sido discutido e enfatizado, principalmente pelas novas 

possibilidades de negócios que ela proporciona (KEEN, 1993). 

De acordo com Henderson & Venkatraman (1993), essa falta de habilidade das empresas 

em obter retornos consideráveis dos investimentos em TI deve-se (ainda que não totalmente) à 
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falta de coordenação e de alinhamento entre as estratégias de negócio e de TI. Além disso, deve 

haver uma compatibilidade entre as estratégias de negócio e de TI da empresa, no que se refere 

a decisões de posicionamento e atuação no mercado e à estrutura interna da empresa. Esse ajuste 

entre as estratégias de negócio, de TI e as estruturas internas da empresa não é um evento 

isolado ou simples de ser obtido, mas sim um processo dinâmico e contínuo ao longo do tempo. 

De acordo com Willcocks e Lester (1997), as pesquisas mostram que os investimentos 

em TI são de alto risco, com custos ocultos, com uma variedade de fatores envolvidos, tais 

como o porte, a complexidade e a falta de estruturação dos projetos, a faceta de novidade da TI, 

entre outros fatores relativos a aspectos humanos, políticos e culturais. Por outro lado, os 

mesmos autores apontam que há muitas evidências de que a origem de muitos questionamentos 

relativos ao desempenho da TI são problemas nos processos de sua avaliação, da falta de 

práticas organizacionais nessa área, da falta de compreensão de como a TI pode contribuir ao 

negócio, além da falta de experiência com sistemas de informação de baixo desempenho. 

Alertam, portanto, para a necessidade de serem melhorados os processos de avaliação de TI, 

que devem ser abrangentes e contínuos ao longo de todo ciclo de vida dos sistemas de 

informação. 

 

2.1 A FUNÇÃO DA GESTÃO DA TI NAS ORGANIZAÇÕES 

Grajew & Oliveira (1987) e Berkenbrock (1987) apresentaram uma distinção entre fun-

ção e operação em TI (informática) e uma classificação dos estágios de descentralização da TI 

na empresa, baseando-se nestes dois conceitos. Função seria o aspecto geral da TI na empresa, 

com a fixação de padrões, arquiteturas e diretrizes. Operação seria a implementação e utilização 

de aplicações específicas para os diversos usuários. Não se pode restringir esse estudo ao 

aspecto puramente tecnológico da informática - evolução técnica de equipamentos (hardware) 

e programas (software) -, mas é inegável que a tecnologia estabelece limites e, 

concomitantemente, fornece alternativas para a solução dos problemas de informação das 

empresas.  

Assim, enquanto os equipamentos apresentavam reduzida capacidade de processamento 

e de armazenamento de informações, somente alguns problemas eram passíveis de resolução 

com o uso de computadores. Também não era possível falar em descentralização sem a 

evolução do teleprocessamento ou sem o advento da microinformática (GRAJEW e 

OLIVEIRA, 1987). 
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De maneira geral, costuma-se vincular a evolução da organização da informática à 

evolução da tecnologia da informática. Dentro dessa perspectiva Grajew & Oliveira (1987), 

pode-se definir as seguintes fases no processo de informatização das empresas, utilizando os 

conceitos de operação e função da informática: 

• Fase I (anos 60): Função centralizada com operação centralizada - Original 

• Fase II (anos 70): Função descentralizada com operação centralizada - Anarquia dos 

usuários 

• Fase III (anos 80): Função descentralizada com operação descentralizada - Fantasia 

tecnológica 

• Fase IV (anos 90): Função centralizada com operação descentralizada - Coerência da 

estrutura e da estratégia (coordenação) 

Nos anos 60, os recursos de informática, tanto humanos como materiais, eram limitados 

e apresentavam custos bastante eleva dos. O software, ainda muito mais próximo da linguagem 

da máquina do que da dos usuários, também restringia fortemente as possibilidades de soluções 

passíveis de implementação. Em função desses fatores, a administração dos recursos era 

centralizada, com forte controle do uso dos equipamentos e com a equipe formada por 

especialistas com conhecimento das máquinas. Havia não só uma preocupação muito grande 

com o desempenho dos programas e com a plena utilização dos computadores, mas também 

muita restrição quanto à expansão dos recursos (GRAJEW e OLIVEIRA, 1987). 

A área de TI era vista como um ‘corpo estranho’ dentro da empresa, elitizada, formada 

por técnicos especializados muito mais concentrados em suas próprias necessidades do que nas 

dos usuários, pois a administração e o uso de computadores exigiam conhecimento 

especializado. Como resultado, a distância entre a equipe de TI e os usuários era muito grande. 

Os sistemas desenvolvidos não atendiam às necessidades dos usuários ou da empresa de modo 

satisfatório. Os prazos de atendimento às solicitações dos usuários eram bastante dilatados 

(BERKENBROCK, 1987). 

Nos anos 70 a função descentralizada com operação centralizada, os equipamentos 

apresentaram queda em seus preços, bem como surgiu a possibilidade de distribuição deles, 

inicialmente sob a forma de terminais e, em seguida, sob a forma dos primeiros e rudimentares 

microcomputadores. A área de TI ainda concentrava a operação, mas o usuário começou a ter 

autonomia para definir suas necessidades. Dessa forma, o usuário foi adquirindo alguma noção 
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para comunicar suas necessidades aos especialistas em TI, em um processo que, não raro, 

apresentava dificuldades de compreensão de ambas as partes (GRAJEW e OLIVEIRA, 1987). 

O resultado foi a proliferação de aplicações independentes - às vezes redundantes -, 

frequentemente gerando informações diferentes ou mesmo conflitantes, sem que houvesse 

redução na carteira de sistemas a serem desenvolvidos. Assim, departamentos que trocavam 

informações entre si poderiam solicitar, cada um deles, aplicações que controlassem tais in-

formações, mas sem a preocupação de integração e de uma solução única comum 

(BERKENBROCK, 1987). 

A função e operação descentralizadas dos anos 80 foi o passo da evolução tecnológica 

com o barateamento significativo dos equipamentos, com a popularização e a disseminação dos 

microcomputadores. O avanço tecnológico do teleprocessamento viabilizou uma série de 

aplicações, como a operação on-line de bancos. O software tornou-se mais amigável e, por 

conseguinte, passível de utilização diretamente pelo usuário (BERKENBROCK, 1987). 

Para dar suporte a essa situação, a área de TI mudou sua postura, criando recursos de 

apoio e de gestão dos dados aos usuários finais. Assim, os usuários passaram a desenvolver 

muitas aplicações por si próprios, o que, por um lado, resolveu velhos problemas, mas, por 

outro, criou muitos novos problemas, entre eles a falta de integração das aplicações implantadas 

e a redundância cada vez mais comum. O uso de microcomputadores, operando de forma 

isolada, favoreceu essa redundância e a falta de integração (BERKENBROCK, 1987). 

A função centralizada e operação descentralizada dos anos 90, foi a grande motivação 

tecnológica, houve a necessidade de manter a compatibilidade e a conectividade dos diversos 

recursos de hardware e de software colocados à disposição dos usuários. A tecnologia de bancos 

de dados e de redes (englobando micros e terminais) permitiu tal integração. O barateamento 

dos mainframes viabilizou a centralização de uma série de informações e aplicações de interesse 

geral das empresas (GRAJEW e OLIVEIRA, 1987). 

A área de TI reassumiu o controle da definição dos recursos, da garantia de integração, 

da não-redundância de aplicações e da preocupação de que os custos não crescessem 

desordenadamente. Dessa forma, nesse momento, a tecnologia removeu muitos obstáculos e 

disponibilizou muitas alternativas para a solução dos problemas de informação das empresas. 

Diante de um leque de possibilidades cada vez maior, tornou-se cada vez mais crítico o acerto 

nas decisões sobre a utilização da TI para que os negócios das empresas fossem bem-sucedidos. 

Por isso, a questão administrativa e organizacional da TI passou a ser mais relevante, merecendo 

reflexão e atenção mais profundas (GRAJEW e OLIVEIRA, 1987). 
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Contudo, não há um retorno à situação inicial dos anos 60, pois os usuários tinham à sua 

disposição e sob sua responsabilidade uma significativa parcela de recursos de TI. Novas 

tecnologias, como a Internet e aquelas que permitem o processamento de imagens e de sons, 

continuaram a surgir e a viabilizar soluções antes apenas existentes em imaginação, ou que não 

haviam sido sequer consideradas (BERKENBROCK, 1987). 

 

2.2 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO  

Conforme Walrad & Moss (1993) é importante distinguir os conceitos de eficiência e de 

eficácia na utilização de aplicações de TI e, particularmente, de sistemas de informação. Uma 

aplicação de TI, como um sistema de informação, pode ser entendida como um processo que 

converte entradas em saídas, de acordo com os objetivos do processo, geralmente expressos sob 

a forma de requisitos.  

Maggiolini (1981) define “eficiência como medida do processo de conversão das 

entradas em saídas” e “eficácia como uma medida do grau em que as saídas satisfazem aos 

requisitos". 

 

FIGURA 1: EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA TI 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: ADAPTADO PELO AUTOR (MAGGIOLINI, 1981, p.57). 

Para Cassarro (1988), eficiência está relacionada com “fazer as coisas da maneira 

correta", dando ênfase aos fatores qualidade e custo dos sistemas de informação. Para os 

mesmos autores, eficácia está relacionada com “fazer as coisas certas”, ou seja, de forma que 

haja uma melhoria no desempenho do negócio através do sistema de informação. 
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Pode-se entender eficiência no uso da TI como implantar o sistema ao menor custo, 

desenvolver o sistema de acordo com o levanta mento efetuado, usando os recursos da melhor 

forma possível, no menor tempo e com o melhor desempenho da aplicação no computador. 

Assim, uma empresa estaria conseguindo um aumento de eficiência, ao adotar uma nova 

metodologia de desenvolvimento de sistemas, conseguindo reduzir erros de programação e, 

portanto, aprimorar a qualidade e a precisão de resultados (FERNANDES e KUGLER, 1990). 

A eficácia no uso da TI consiste em implantar ou desenvolver sistemas que melhor se 

adaptem às necessidades dos usuários, da área de negócio e da empresa, que sejam consistentes 

com a estratégia global da corporação, que melhor contribuam para aperfeiçoar as atividades e 

as funções desempenhadas pelos usuários e ainda que tragam ganhos em competitividade e 

produtividade para a em presa. Um caso típico de eficácia de TI foi a implantação de sistemas 

on-line de reservas de passagens em companhias aéreas, que proporcionou grandes ganhos de 

competitividade para as empresas e mudou a forma como elas operavam (CASSARRO, 1988). 

No âmbito da TI, a eficiência está relacionada aos aspectos em ternos da atividade, 

enquanto a eficácia prende-se ao seu relaciona mento com a empresa e os possíveis impactos 

na sua operação e estrutura (FERNANDES e KUGLER, 1990). 

 

2.3 NÍVEIS DE ORGANIZAÇÃO DA TI NA EMPRESA 

Conforme Vieira (2007) as questões sobre a organização da TI, ou da informática, po-

dem ser analisadas em cinco diferentes níveis de abrangência, partindo do nível mais abrangente 

para o mais específico. 

TABELA 1: NÍVEIS DA ORGANIZAÇÃO DA TI 

Nível da Organização Ferramentas 

1- Posicionamento da TI na empresa Impacto na estratégia da empresa 

2- Estrutura dos órgãos da TI Tipo de organograma estrutural, 

planejamento de TI. 

3- Organização das equipes de trabalho Participação de grupos de trabalho e gestão 

de projetos. 

4- Metodologia de desenvolvimento de 

sistema de informação 

Metodologia de coleta de requisitos, 

programação por objetos.  
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5- Técnicas de programação Qualidade de ferramentas de sistema SAP, 

facilidade de manutenção, desempenho dos 

softwares. 

 

FONTE: ADAPTADO PELO AUTOR DE VIEIRA (2007). 

 

Segundo Vieira (2007) o nível 1 é o posicionamento da área de TI na estrutura da 

empresa, nesse nível, são analisadas a vinculação da TI com a estratégia da empresa, a forma 

como a TI está posicionada na sua hierarquia e como ela se encaixa na sua estrutura. No nível 

2, a estrutura dos órgãos internos da área de TI, é analisado o tipo de estrutura (funcional, 

matricial, por clientes etc.), planejamento da TI, formas de organização do suporte aos usuários. 

No nível 3, a Organização das equipes de trabalho, é a formação dos grupos de trabalho dos 

projetos de sistemas de Informações, envolvimento do usuário, aspectos sociotécnicos. O nível 

4 são as metodologias de desenvolvimento de sistemas de informação. Padronização da coleta 

de informações, da modelagem do problema, da documentação, técnicas para converter 

requisitos em projetos de sistemas de informação. O último é o nível 5, com técnicas de 

programação. Nível operacional do desenvolvimento de sistemas de informação (geração de 

programas). Qualidade dos sistemas desenvolvidos, desempenho dos sistemas no computador, 

interface homem-máquina, facilidade de manutenção dos programas, produtividade da 

codificação. 

 

2.4 EFICÁCIA DA FERRAMENTA SAP 

Segundo o autor Dinsmore (2012) o sistema SAP (sigla em alemão) é usado por muitas 

empresas que e investem dinheiro para utilizarem essa ferramenta como o principal objetivo de 

transformar aquele sistema tradicional em um Sistema Integrado de Gestão Empresarial. Com 

isso torna a empresa mais competitiva no mercado, pois as tomadas de decisões são mais ágeis 

porque as informações estão em único lugar. A disposição de profissionais em um curto espaço 

de tempo, com capacidade, habilidade e a custos reduzidos para gerenciar com sucesso os 

projetos surge como consequência das necessidades do cenário atual. Sendo assim, os projetos 

de SAP são citados por alguns autores como uma área relativamente nova e em constante 

desenvolvimento.  

Para uso do sistema SAP os gerentes de projetos devem ser profissionais habilitados 

para poder praticar e exercer bem o seu papel trazendo os benefícios que as organizações 
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desejam. Cada vez mais empresas de diversas áreas de atuação submetem-se aos visíveis ganhos 

de eficiência proporcionados pela utilização de ferramentas de TI (Tecnologia da Informação) 

(DINSMORE, 2012). 

Conforme Vieira (2007) o sistema SAP trouxe a padronização e controle dos processos 

que vêm concedendo às empresas aprimorar recursos e superar a concorrência. As corporações 

têm dado atenção extra à área da Tecnologia da Informação e aos gerentes desses processos. 

Com isso, a primordialidade de se debater práticas atuais a partir de experiências vivenciadas 

por profissionais em gerenciamento de projetos nesta área ficou ainda mais evidente. 

 

2.5 MODELO DE ANÁLISE DO PAPEL DA TI NAS ORGANIZAÇÕES 

 

Um modelo permite visualizar como, em linhas gerais, a TI está relacionada à estratégia 

e à operação do negócio da empresa. O grid estratégico de MeFarlan (1984) permite analisar o 

impacto no negócio da empresa de aplicações de TI presentes e futuras, definindo quatro 

‘quadrantes’, cada um representando uma situação para a empresa: suporte, fábrica, transição e 

estratégico (MEFARLAN, 1984)  

• Suporte: a TI tem pequena influência nas estratégias atual e futura da empresa; 

• Fábrica: as aplicações de TI existentes contribuem decisivamente para o sucesso da 

empresa, mas não estão previstas novas aplicações que tenham impacto estratégico; 

• Transição: a TI passa de uma posição mais discreta (quadrante ‘suporte’) para uma de 

maior destaque na estratégia da empresa; 

• Estratégico: a TI tem grande influência na estratégia geral da empresa. Tanto as 

aplicações atuais quanto as futuras são estratégicas, afetando diretamente o negócio da 

empresa. 

 

 
FIGURA 2: GRID ESTRATÉGICO: IMPACTOS DAS APLICAÇÕES DE TI  

FONTE: ADAPTADO PELO AUTOR DE MEFARLAN (1984) 
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O grid estratégico permite tirar algumas conclusões importantes acerca do 

posicionamento da TI dentro da estrutura da empresa e na forma como a TI será gerenciada. 

Caso a empresa esteja no quadrante suporte, não há necessidade do posicionamento de destaque 

na área de TI na hierarquia da empresa, visto que ela teria menor influência nas estratégias atual 

e futura do negócio (MEFARLAN, 1984). 

Enfoques de ganho de eficiência no desenvolvimento de sistemas podem trazer 

benefícios (notável redução de custos), ainda que não se deva deixar de lado o aspecto da 

eficácia. Quando a empresa se posiciona no quadrante ‘estratégico’, é muito importante que a 

TI esteja posicionada em alto nível de sua estrutura hierárquica, uma vez que é grande sua 

influência na estratégia geral do negócio (MEFARLAN, 1984). 

A ênfase recomendada seria nos ganhos de eficácia. Uma vez garantida a eficácia, os 

ganhos de eficiência poderiam aumentá-la ainda mais. No caso de empresa no quadrante 

‘fábrica’, a TI deve estar posicionada em alto nível hierárquico, pois contribui decisivamente 

para o sucesso do negócio. Nesse caso, é razoável supor que a eficácia no desenvolvimento de 

sistemas já esteja sendo alcançada. Sendo assim, deve-se enfatizar os ganhos de eficiência. 

Finalmente, para o quadrante ‘transição’, a TI tenderia a passar de uma posição mais discreta 

para uma de maior destaque na hierarquia da empresa. Deve-se enfatizar a eficácia para que a 

TI assuma este novo papel de destaque na estratégia do negócio (MEFARLAN, 1984)  

Para avaliar o impacto estratégico, MeFarlan (1984) propôs a análise de cinco questões 

básicas sobre as aplicações de TI, relacionadas às forças competitivas (Porter, 1979): 

• Estabelecer barreiras à entrada de novos competidores no mercado; 

• Influenciar trocas de fornecedores, bem como alterar o poder de barganha; 

• Alterar a base da competição (baseada em custo, diferenciação ou enfoque); 

• Alterar o poder de barganha nas relações com os compradores; 

• Gerar novos produtos. 

 

2.6 MODELOS DE ESTÁGIOS DE INFORMATIZAÇÃO DAS EMPRESAS 

O modelo mais conhecido e difundido é o de Nolan (1979), que, após estudo do processo 

de informatização nas empresas, propôs um esquema de classificação baseado em quatro 

estágios da evolução da informática. Posteriormente, o mesmo autor ampliou seu modelo para 

seis estágios de informatização na empresa, que seriam os seguintes: iniciação, contágio, 

controle, integração, administração de dados e maturidade. 
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TABELA 2: ESTÁGIOS DE INFORMATIZAÇÃO DAS EMPRESAS 

Estágio Característica 

Iniciação Ocorre a simples mecanização dos processos 

administrativos já existentes na empresa, visando 

redução de custos e substituição de mão-de-obra. 

Não existe, na prática, uma função TI na empresa. 

O orçamento da TI é bastante flexível e o usuário 

não participa. 

 

Contágio O controle ainda é pequeno sobre o uso da TI 

(justamente para facilitar disseminação); há forte 

predominância de sistemas Batch e participação do 

usuário. Surge a área de TI, geralmente com a 

denominação Centro de Processamento de Dados 

(CPD). O orçamento continua a ser flexível, de 

forma acentuada, visando viabilizar a 

disseminação do uso da TI. 

Controle Como o nome sugere, passa a haver controle e 

planejamento formais; a área de TI já é conhecida 

em toda a empresa; começa a crescer a utilização 

de sistema, on-line e de aplicações de apoio à 

decisão. O orçamento passa a ser planejado e 

controlado; o usuário é levado a participar.  

Integração As aplicações são convertidas para plataformas de 

banco de dados, o processamento on-line iguala o 

Batch, o usuário participa mais, e o planejamento e 

o controle são aperfeiçoados.   

Administração de 

dados 

O processamento on-line passa a predominar, há 

equilíbrio entre aplicações centralizadas e 

descentralizadas, o usuário participa efetivamente, 

e os sistemas passam a ser integrados. O 

planejamento e o controle passam a ser efetuados 

em função dessa integração. 

 

Maturidade Ao atingir a maturidade, os sistemas de informação 

da empresa refletem a estrutura e a estratégia da 

organização. Completa-se o portfólio de aplicações 
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e a informação flui pela empresa. O planejamento 

e o controle são efetuados em termos estratégicos. 

Há aceitação mútua por parte da área de TI e dos 

usuários de que a responsabilidade pelos sistemas 

de informação deve ser conjunta. 

FONTE: ADAPTADO PELO AUTOR DE NOLAN (1979) 

 

Donovan (1988) propôs um modelo de análise da descentralização ou centralização da 

TI nas empresas, no qual são levados em conta três fatores e como eles estão distribuídos (de 

forma centralizada ou descentralizada) nas empresas: 

• Desenvolvimento de sistemas; 

• Equipamentos; 

• Tomada de decisões (de como e quais sistemas desenvolver). 

 

2.7 ASPECTOS GERAIS DA AVALIAÇÃO DA TI 

 

Há diversas formas de avaliar a Tecnologia da Informação (TI), em suas diferentes 

manifestações e denominações (processamento de dados, informática, sistemas de informação 

etc.), são apresentadas, tanto na literatura acadêmica quanto na de negócios. 

Segundo MeFarlan (1984) há duas abordagens para a avaliação da TI, uma com ênfase 

na eficiência e com ênfase na eficácia. A ênfase na eficiência é medida no desempenho com 

que as entradas (Inputs) são transformadas nas saídas (outputs) do sistema. O foco é na atividade 

de desenvolvimento de sistemas, interno e predominantemente técnico. Exemplo: número de 

linhas codificadas, custo previsto contra custo real, número de serviços prestados aos usuários, 

porcentagem de erros por fase do desenvolvimento, tempo de conclusão dos projetos, tempo de 

espera das solicitações na carteira. 

O mesmo autor cita que a ênfase na eficácia é medida com base nas saídas do sistema 

que atendem aos objetivos, metas e requisitos do sistema. Foco no impacto do sistema na 

organização em que se insere. Exemplo: grau de satisfação dos usuários, impacto nos negócios 

(antes e depois da implantação de um sistema de informações), compatibilidade dos projetos de 

sistemas de informações com a estratégia da empresa. 

Outra classificação que contribui para uma maior compreensão do processo de avaliação 

da TI foi elaborada por Dinsmore (2012), que, além de apresentar uma tipologia, faz uma 
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retrospectiva de diversas ideias, técnicas e modelos para avaliação da TI. Segundo esse autor, 

há o consenso que, inicialmente, predominaram as avaliações sob a ótica da eficiência. 

Contudo, com o aperfeiçoamento da TI e com a compreensão de que seu alcance seria muito 

maior do que a mera automação de processos existentes, passou-se a procurar a eficácia como 

parâmetro para a avaliação da TI. Dessa forma, pode-se notar um panorama de crescente 

preocupação com a avaliação da TI, com a consciência de que se trata de um problema 

complexo, que não pode ser resolvido apenas com as abordagens tradicionais de viabilidade 

econômica de projetos. 

Para Dinsmore (2012), há três zonas com diferentes formas de avaliar a TI, efficiency 

zone (zona da eficiência), effectiveness zone (zona da eficácia) e understanding zone (zona da 

compreensão). A zona da eficiência é caracterizada por suposições razoavelmente objetivas em 

relação à avaliação, enfatizando desempenho e qualidade em relação a padrões e/ou 

especificações de baixo nível. Há relativamente pouca controvérsia. A Zona da eficácia está 

alinhada com a ideia de fazer as coisas certas, envolvendo conceitos como análise de aplicações 

localizadas, análise custo- benefício, comparação com objetivos e estudos sobre satisfação dos 

usuários. Há um maior nível de controvérsia do que na zona anterior. Na zona da compreensão 

é assumida a avaliação como algo problemático e controverso. Busca uma maior compreensão 

da avaliação dentro de um particular contexto organizacional.  

Donovan (1988) destaca que os modelos e trabalhos que enfocam a avaliação da eficácia 

apresentam algumas características que os diferenciam entre si e, dessa forma, poderia ser proposta uma 

classificação em três grupos: 

• Avaliação da TI segundo indicadores financeiros: Os modelos incluídos nesse 

grupo tentam relacionar os investimentos em TI com indicadores de desempenho 

financeiro da empresa. 

• Avaliação da TI em relação à estratégia da empresa: Nesse grupo, encontram-se 

os modelos que tentam relacionar a estratégia de negócio da empresa com a 

estratégia de TI ou com o portfólio de aplicações de TI. 

• Processo da avaliação da TI: Nesse grupo são incluídos os trabalhos e modelos 

que discutem o processo de avaliação da TI em si e também as diferentes 

classificações que foram propostas para a avaliação da TI (DONOVAN, 1988, 

p.31) 
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FIGURA 3: CLASSIFICAÇÃO DOS MODELOS DE AVALIAÇÃO DA TI  

FONTE: DONOVAN (1988, p.61). 

 

Deve haver um alinhamento estratégico entre a TI e o negócio (baseado nas ideias de 

Henderson & Venkatraman, 1993). Para que haja um alinhamento eficaz, ele deve ocorrer em 

‘duas mãos’: o pessoal de TI deve ter uma maior compreensão do negócio e, 

concomitantemente, os executivos da empresa devem ter em mento o potencial que a TI possui 

para ‘alavancar’ ou mesmo mudar o negócio. 

Segundo Henderson & Venkatraman (1993) como são os gerentes de linha que terão o 

uso-chave de aplicações de TI, deve haver um relacionamento próximo e continuado entre eles 

e o pessoal de TI. Isso é fundamental para que haja uma integração entre negócio e TI em cada 

nível da organização. Sistemas prioritários bem-sucedidos e relacionamento próximo levariam 

a uma melhor compreensão do negócio, o que geraria um processo cíclico de progressos e 

sucessos. 

De acordo com Dinsmore (2012) é preciso que as empresas disponham de uma 

infraestrutura (em termos de computadores, telecomunicações, software e dados) que permita 

a disponibilização e a integração de informações para toda a rede e para os processos 

reprojetados. Isso é muito importante quando se objetiva uma operação ‘globalizada’. Alguns 

pontos são básicos para essa infraestrutura: a arquitetura, os padrões, a noção de valor da 

infraestrutura e a capacidade da equipe de TI de operar essa infraestrutura. 
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Outsourcing de serviços de informática é uma alternativa para suprir deficiências de 

certas habilidades em TI, especialmente aquelas que não forem diferenciais competitivos ou 

competências essenciais. Além de eventuais economias de escala, isso permitiria que a alta 

direção de TI focasse sua atenção no que for estratégico. Contudo, a execução e a administração 

do outsourcing é diferente de simplesmente decidir ‘se’ ou ‘o que’ terceirizar; exige habilida-

des, como distinguir quando uma parceria é estratégica ou simplesmente quando está sendo 

efetuada uma transação comercial (DONOVAN, 1988). 

Há necessidade do pessoal de TI ser recapacitado nas novas práticas e métodos de 

desenvolvimento, tal como arquitetura cliente-servidor, novas linguagens e protocolos de 

comunicação. Além disso, deve haver uma capacitação em habilidades e conhecimentos do 

negócio em si, visto que a TI é cada vez mais importante e onipresente em todas as 

organizações. Como promover essa capacitação ainda não é consenso entre as empresas 

(DINSMORE, 2012). 

Assim como todo o restante da empresa, a área de TI deve procurar cada vez mais ter 

alto desempenho. Isso significa que ela deve buscar eficiência operacional, quer seja no 

desenvolvimento interno quer na terceirização. Nessa busca por eficiência, muitas vezes a TI 

segue tendências da área de manufatura, como o TQM (acrescente- se a ISO 9000 para o 

desenvolvimento de software). Nesse cenário, uma preocupação da área de TI deve ser o tempo 

de desenvolvimento (seguindo o conceito do time to market, cada vez mais importante); os 

sistemas de informação devem ser implantados o mais rapidamente possível (hoje, prazos de 

dois ou três anos não são mais aceitáveis), para que não sejam entraves para o negócio (VIEIRA, 

2007). 

Kaplan & Norton (1992) desenvolveram em 1992 um método para medir e dirigir ações 

da empresa de acordo com sua estratégia chamado balanced scorecard. O método apresentado 

usa quatro conjuntos interligados de medidas, cada qual focando uma perspectiva: perspectiva 

financeira, perspectiva do cliente, perspectiva de inovação e de aprendizado, perspectiva interna 

de negócio. Cada uma delas tem seu próprio conjunto de metas e de medidas. 

Broadbent & Weil (1997) propuseram um modelo, om 1997, que denominaram "gestão 

por princípios ou máximas" (management by maxim), pelo qual são analisados e definidos os 

grandes princípios que devem nortear o negócio e a TI em cada empresa. Com isso, seria 

possível definir a infraestrutura e os serviços de TI que combinassem com o posicionamento 

competitivo e estratégico da empresa.  
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Li & Ye (1999) em seu estudo relacionaram os investimentos em TI com a estratégia da 

empresa, o espírito de inovação e a distância na estrutura hierárquica entre o executivo de TI e 

o principal executivo da empresa. 

 

2.8 MODELOS DE GESTÃO DA COMPETITIVIDADE ATRAVÉS DOS ATIVOS DE TI 

 

Luftman (1993) discute como a empresa pode manter uma maior competitividade no 

longo prazo com base na gestão contínua de três ativos de TI: 

• Staff de TI 

• Base tecnológica reutilizável 

• Parceria entre a administração da TI e a do negócio 

 

O staff de TI representa o ativo em recursos humanos de alto desempenho; a base 

tecnológica reutilizável representa o ativo em tecnologia (bancos de dados e plataformas 

compartilhadas) e, finalmente, a parceria entre a administração da TI e a do negócio implica no 

compartilhamento de riscos e de responsabilidades entre a TI e o negócio (LUFTMAN, 1993). 

Segundo o autor os ativos de TI apresentados acima trazem impactos nos processos de 

TI, que seriam os seguintes: 

• Planejamento de TI 

• Entrega (delivery) 

• Operações e suporte 

Esses processos, se rápidos, alinhados e eficazes em relação a custos, interagem entre si 

e com os ativos, trazendo uma vantagem competitiva sustentável. A análise contínua da situação 

dos ativos em relação ao ambiente e ao momento em que a empresa vive indica diferentes 

possibilidades de estratégia para a TI. É importante destacar que cada vez mais as empresas 

usam os mesmos 'pacotes', contratam os mesmos grandes fornecedores e utilizam serviços  

similares. Consequentemente, uma maior competitividade não será de aplicações específicas, 

facilmente imitáveis, mas da alavancagem de uma boa gestão dos ativos de TI, mais difícil de 

ser copiada. Dessa forma, a avaliação de investimentos específicos em TI deve levar em conta, 

além de seus custos e benefícios imediatos, o impacto nos ativos de TI (LUFTMAN, 1993). 
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2.9 MODELO DE AVALIAÇÃO DE TI SEGUNDO UM CICLO DE VIDA 

Esse modelo originou-se de estudo acerca da produtividade e da avaliação da TI, 

discutindo as razões tanto para a existência quanto para a negação do paradoxo da produtividade 

da TI. A dúvida sobre os resultados da TI estaria relacionada com as deficiências nos 

indicadores macroeconômicos e também com as deficiências das práticas de avaliação nas 

organizações, conforme já apontado anteriormente (DONOVAN, 1988). 

Conforme Donovan (1988) três grupos de dificuldades relativas à administração e 

avaliação da TI foram apontados: 

• As empresas não podem deixar de Investir em TI por razões de competitividade, mas as 

práticas utilizadas não fornecem as justificativas econômicas suficientes para a 

realização desses investimentos; 

• A infraestrutura de TI nas empresas torna-se tão intrincada e intrinsecamente ligada aos 

processos e estruturas do próprio negócio, que fica difícil identificar o que é impacto 

advindo da TI; 

• Há uma falta de compreensão de que a TI deve ser tratada como um ativo, como um 

capital importante para a empresa; geralmente há apenas a visão de controle de despesas 

em TI. 

 

O mesmo autor aponta, em relação ao paradoxo da produtividade da TI, quatro possíveis 

explicações: 

• Erros nas medidas de produtividade, em especial no setor de serviços e no trabalho de 

profissionais de colarinho branco; 

• Benefícios da TI podem levar anos até aparecerem; 

• TI pode ser fator de ganho de produtividade para uma empresa isoladamente, mas não 

no conjunto de empresas de uma indústria (setor); isso levaria a uma redistribuição dos 

lucros e das participações relativas no mercado, mas o tamanho desse mercado não seria 

alterado. Tal aspecto pode levar a TI a modificar as exigências mínimas para participar 

desse mercado; 

•  Má gestão da TI: práticas pobres de avaliação e razões de ordem política interna nas 

empresas podem levar à falta de ganhos com o uso da TI; 
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Um processo de avaliação da TI deve conter medidas que envolvam aspectos técnicos e 

de negócio, de maneira integrada. Deve também integrar essas medidas ao longo do tempo, 

auxiliando nas decisões acerca das aplicações de TI a serem desenvolvidas, abandonadas ou 

melhoradas. A avaliação deve ser tratada como um processo, envolvendo todos aqueles com 

influência no processo decisório, monitorando o uso da TI e propor uma melhor compreensão 

e maior alcance de suas aplicações (VIEIRA, 2007). 

A análise da viabilidade das aplicações não pode apenas ser baseada em análises de 

custo-benefício tradicionais, apoiadas em finanças. Deve envolver um maior número de agentes 

(de diversas áreas da empresa) e criar parâmetros para continuar a avaliação da viabilidade nas 

fases de desenvolvimento, implantação e operação (VIEIRA, 2007). 

Há necessidade do desenvolvimento de indicadores (medidas) interligados, que reflitam 

os vários aspectos da TI ao longo de todo o ciclo de vida das aplicações. Esses indicadores não 

podem estar focados apenas em aspectos técnicos, mas geralmente os indicadores não-técnicos 

variam de acordo com as necessidades específicas de cada empresa (DINSMORE, 2012). 

A priorização é outro ponto importante no processo de avaliação da TI, pois sempre 

haverá recursos a serem disputados por diversas alternativas. Métodos que classifiquem os 

diversos tipos de aplicações de TI podem auxiliar nessa priorização (DINSMORE, 2012). 

Conforme Luftman (1993) para cada perspectiva, devem ser estabelecidos indicadores 

dos objetivos de negócio para TI. Cada indicador deve abranger do nível estratégico ao 

operacional, com grau de detalhe crescente, usando valores financeiros quando aplicável. 

A responsabilidade pelo acompanhamento desses indicadores e as revisões relacionando 

desempenho com objetivos e metas são elementos muito importantes para a obtenção de 

benefícios das várias aplicações da TI (VIEIRA, 2007). 

A pós-implantação é a fase muitas vezes negligenciada e isolada, sem integração com 

as demais fases do ciclo de vida dos sistemas. O acompanhamento pós-implantação ocorre 

naturalmente, visto que já devem existir mecanismos e indicadores para a avaliação do processo 

como um todo. A avaliação deve prosseguir como um processo contínuo, durante toda a fase 

de operação normal das aplicações de TI. Isso facilita aos administradores tratarem 

adequadamente as problemáticas questões de gestão dos sistemas legados e de desativação do 

aplicações existentes. Os dois critérios básicos de decisões relativas à avaliação nessa fase são 

a qualidade técnica do sistema ou do serviço e sua contribuição ao negócio (ou seja, eficiência 

e eficácia) (DINSMORE, 2012). 
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Muitas vezes, é oportuno que sejam feitas comparações com práticas externas 

(benchmarking), principalmente nos aspectos técnicos da TI, mas também em questões relativas 

a medidas de desempenho do negócio ou da organização (VIEIRA, 2007). 

A avaliação dos sistemas em operação deve levar a uma das seguintes conclusões: 

substituir, melhorar, desativar ou manter. Isso leva à questão da análise de quais serviços e 

aplicações possam ou devam ser terceirizados. Segundo os autores, normalmente as empresas 

não têm uma visão estratégica desse assunto, tratando-o de maneira gradual, seletiva e 

preferindo soluções de baixo risco às alternativas mais radicais (como terceirização total). O 

critério de redução de custos operacionais ainda é muito relevante (VEIRA, 2007). 

Embora analisando o processo de avaliação da TI de maneira geral, dá ênfase a questões 

financeiras: a ideia de que o nível de investimentos em TI está associado ao desempenho da 

empresa e a forma como as empresas consideram os dispêndios em TI, se como investimentos 

ou como despesas (DINSMORE, 2012). 

Conforme Dinsmore (2012) tanto a decisão de terceirizar quanto a gestão de eventuais 

fornecedores externos devem ser tratadas de maneira integrada ao processo de avaliação de 

ciclo de vida do sistema. Destacam-se alguns pontos que podem nortear as decisões de 

terceirização: 

• TI pode ser tanto uma estratégica para o negócio (fator de diferenciação) quanto uma 

commodity útil ao negócio; nesse segundo caso, o risco de uma decisão de terceirização 

é menor; 

• Quanto maior o grau de incerteza em relação ao negócio ou em relação aos impactos da 

TI no negócio, menor a chance para a escolha pela terceirização; 

• Será menor a propensão à terceirização em situações de baixa maturidade da tecnologia, 

quando as aplicações de TI estiverem muito integradas a outras plataformas técnicas e 

quando a capacitação interna for igual ou melhor do que as disponíveis no mercado. 

 

Os modelos que focam o processo de avaliação da TI baseiam-se em grande parte 

naqueles que relacionam estratégia de TI e estratégia de negócio. Contudo, apresentam uma 

abordagem mais operacional, não se limitando a explicar a situação das empresas, mas também 

a orientá-las em suas decisões relativas à TI. As prescrições listadas tratam da estratégia de TI 

que frequentemente fornece os caminhos pelos quais serão realizadas as avaliações. Há uma 

concordância em que o processo de avaliação deve ser abrangente e contínuo, enfatizando os 
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impactos no negócio e a participação tanto dos profissionais de TI quanto dos negócios 

(DINSMORE, 2012). 

 

2.10 FUNCIONAMENTO DA FERRAMENTA SAP 

 

Segundo Dinsmore (2012) SAP significa "Aplicações de Sistemas e Produtos" e foi 

originalmente destinado a fornecer aos clientes a capacidade de interagir em cima de uma base 

de dados comum ao longo de uma faixa de aplicação abrangente. Gradualmente mais 

aplicações começaram a ser montadas e hoje, a SAP está a ser utilizado por empresas líderes 

como Microsoft e IBM. 

Conforme Dinsmore (2012) SAP foi de fato fundado por cinco funcionários da IBM em 

1972 a partir de Mannheim, Alemanha. Aplicações SAP já passaram por várias mudanças e 

modificações e as mais recentes (aplicações de negócios da SAP) fornecem imensas 

capacidades para gerir ativos financeiros, operações de produção, plantas, pessoal, materiais, 

documentos arquivados e contabilização de custos.  

A ferramenta tem sido continuamente adicionando em sua oferta de produtos com novas 

aplicações e-business, interfaces web, ferramentas para gestão da cadeia de suprimentos, gestão 

de relacionamento com o cliente, entre outros. Os sistemas SAP incluem vários módulos 

totalmente integrados que abrangem quase todos os aspectos da gestão empresarial.  Enquanto 

a maioria das empresas hoje estão olhando para trabalhar em cima de uma estrutura SAP, uma 

certificação SAP é cada vez mais importante para a carreira dos trabalhadores. Não apenas as 

perspectivas de emprego regionais, mas a SAP entretém a contratação de todo o mundo. SAP 

é uma plataforma de negócios globalmente reconhecido hoje em diversas áreas funcionais, 

incluindo Contabilidade Financeira e Controladoria (FICO), Planejamento de Produção (PP) e 

Administração de materiais (MM). A demanda por conhecimentos SAP está a aumentar em 

ambas as instalações de produção são os locais de trabalho de gestão, com empresas chegando 

com um amplo espectro de módulos SAP facilitada (SANTOS, 2011). 

Segundo Santos (2011) o SAP engloba vários processos, existam os principais módulos 

disponíveis, mas não são apenas estes, o SAP é um mundo muito grande e para cada tipo de 

empresa pode ter alguma nova funcionalidade para atender melhor a organização. Os principais 

módulos utilizados são:  

• SAP MM – Material Management 

• SAP WM – Warehouse Management 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=SAP_MM&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=SAP_WM&action=edit&redlink=1
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• SAP SD – Sales and Distribution 

• SAP FI – Financial Accounting 

• SAP PP – Production Planning and Control 

• SAP HR – Human Resource 

• SAP PS – Project System 

• SAP CO – Controlling 

• SAP QM – Quality Management 

• SAP PM – Plant Maintenance 

• SAP IS – Industry Solutions 

• SAP BW – Business Warehousing 

• SAP RE – Real Estate 

 

Dinsmore (2012) discorre que o SAP é um dos modelos mais procurados após a 

certificação no ambiente de negócios atual. Os profissionais de TI familiarizados com 

plataformas SAP são exigidos em todas as partes do mundo e tem sido uma das mais bem 

sucedidas certificações de TI recentemente. implementação do SAP é um processo complicado 

e exige conhecimentos e formação adequada para o mesmo. Para profissionais que levam anos 

de experiência para ganhar experiência adequada. Esta é também a razão que as empresas 

modernas olhar para SAP profissionais certificados. 

A obtenção de melhores empregos é a principal razão que os profissionais se inscrever 

para uma certificação SAP. Inúmeros candidatos têm sido capazes de subir a escada usando sua 

certificação SAP. SAP está sendo reconhecido por todas as empresas globais e pode trazer um 

enorme salto na carreira. Com a demanda cada vez maior, as oportunidades para os profissionais 

qualificados estão em alta (SANTOS, 2011). 

A melhor função e o salário são automaticamente seguidos de reputação e 

reconhecimento entre seus pares, colegas e clientes. Isso pode até mesmo agir como um 

motivador para ajudar a fazer melhor os trabalhos e ganhar maiores benefícios. Profissionais de 

SAP são reconhecidos por sua certificação. A acreditação pode ser usada juntamente com os 

nomes e este fato faz uma forte impressão entre os recrutadores e empregadores. 

Hoje, os sistemas SAP definem tanto em grande escala e pequenas empresas. É uma das 

plataformas de ERP mais beneficiadas que facilitam um melhor funcionamento de um negócio 

em todos os aspectos. Ter uma certificação SAP permite que um profissional para estaja 

preparados para a subida das complexidades do local de trabalho. Em alguns casos, não é apenas 

uma vantagem, mas um critério estrito para selecção (SANTOS, 2011). 

Segundo Vieira (2007) o processo que é seguido por qualquer unidade de negócio: 

• Cliente contata a equipe de vendas para verificar a disponibilidade do produto; 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=SAP_SD&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=SAP_FI&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=SAP_PP&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=SAP_HR&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=SAP_PS&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=SAP_CO&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=SAP_QM&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=SAP_PM&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=SAP_IS&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=SAP_BW&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=SAP_RE&action=edit&redlink=1
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• Equipe de vendas se aproxima do departamento de inventário para verificar se há a 

disponibilidade do produto; 

• No caso de o produto está fora de estoque, a equipe de vendas se aproxima do 

Departamento de Planejamento da produção para fabricar o produto; 

• As verificações da equipe de planejamento da produção com o departamento de 

inventário para a disponibilidade de matéria-prima; 

• Se matéria-prima não está disponível com o inventário, a equipe de Planejamento de 

Produção compra a matéria-prima dos fornecedores; 

• Em seguida, Planejamento de Produção encaminha as matérias-primas para a execução 

de Chão para a produção real; 

• Depois de pronto, o piso equipe Compra encaminha os bens para a Equipe de Vendas; 

• Equipe de vendas que, por sua vez entrega ao cliente; 

• A equipe de vendas atualiza o financiamento com a receita gerada pela venda do 

produto;  

• Equipe de planejamento de produção atualiza o financiamento com pagamentos a serem 

feitos para diferentes fornecedores de matérias-primas; 

 

Com base na forma em que a comunicação e dados trocados é administrado. Os sistemas 

da empresa podem ser classificados como: Sistema Descentralizado e Sistema centralizado que 

também são chamados como ERP (SANTOS, 2011).  

Segundo Dinsmore (2012) em uma empresa com Descentralizado Sistema de Gestão de 

Dados, existem dois grandes problemas, os dados são mantidos localmente nos departamentos 

individuais, os departamentos não têm acesso a informações ou dados de outros departamentos. 

Para identificar os problemas que surgem devido ao sistema de gestão empresarial 

descentralizada permite olhar para o mesmo processo de negócio novamente. O cliente se 

aproxima da equipe de vendas para um produto, mas desta vez ele precisa do produto, de forma 

urgente. 

Dinsmore (2012) discorre que uma vez que é um processo descentralizado, a equipe de 

vendas não têm qualquer acesso a informações em tempo real para a disponibilidade de 

produtos. Então, eles se aproximam o departamento de inventário para verificar a 

disponibilidade do produto. Este processo leva tempo e cliente escolhe um outro vendedor que 

conduz à perda de receitas e insatisfação do cliente. Em um sistema descentralizado, 
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informações de matérias-primas são armazenados separadamente pelo Planejamento de 

Produção, bem como Departamento de Inventário. Assim, o custo de manutenção de dados 

(neste caso, Raw Material) sobe. 

As informações de matéria-prima estão disponíveis em dois diferentes departamentos de 

inventário, bem como planejamento da produção. Quando a equipe de vendas verificar uma 

matéria-prima especial necessária para fabricar o produto, ele mostra a matéria-prima está 

disponível como por o inventário, mas de acordo com o banco de dados da equipe de 

planejamento de produção, a matéria-prima está fora de estoque. Uma vez que a matéria-prima 

está disponível, o departamento de chão de fábrica, de repente percebe que eles são curtos de 

trabalhadores que se aproximam da AR, que por sua vez, contratar funcionários temporários 

em maior do que as taxas de mercado. Portanto, aumenta o custo do trabalho. O departamento 

de planejamento de produção não consegue atualizar o departamento financeiro sobre os 

materiais que compraram. Os padrões de departamento de finanças do prazo de pagamento 

estabelecido pelo fornecedor causam a perda da empresa de sua reputação e até mesmo 

convidando uma possível ação legal. 

Conforme Vieira (2007) alguns problemas principais com o sistema descentralizado são: 

numerosos sistemas de informação díspares gera individualmente ao longo do tempo, que são 

difíceis de manter; a integração dos dados é tempo e dinheiro consumindo; incoerências e 

duplicação de dados; a falta de informação oportuna leva à insatisfação do cliente, perda de 

receita e reputação; alta Inventory, material e custo de recursos humanos. 

Vieira (2007) cita que já em uma empresa, com o Sistema Centralizado de Gestão de 

Dados da Informação, os dados são mantidos numa localização central e é compartilhada com 

vários departamentos. Os departamentos têm acesso a informações ou dados de outros 

Departamentos. Neste caso centralizado, quando cliente se aproxima da equipe de vendas para 

adquirir um produto em regime de urgência. A equipe de vendas tem acesso a informação em 

tempo real para os produtos em estoque que são atualizadas pelo Departamento de inventário 

no sistema centralizado. 

Conforme Dinsmore (2012) as vantagens são que a Equipe de Vendas responde a 

solicitação do cliente no tempo levando a um aumento de receita e satisfação do cliente. No 

caso, de fabricação é necessária a Equipe de Vendas atualizar o banco de dados centralizado, 

para que todo o departamento manter-se informado sobre o status do produto.  O Departamento 

de Planejamento é auto atualizado pelo banco de dados centralizado para as necessidades. 

Produção Planejamento e Equipe verifica a disponibilidade das matérias-primas necessárias 
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através de dado central, que é atualizado pelo Departamento de Inventário. Assim, duplicação 

de dados é evitada, e dados precisos é disponibilizado.  No caso de falta de mão de obra, equipe 

de RH inicia processo de recrutamento com tempo de espera considerável para contratar um 

candidato adequado no mercado. Este custo do trabalho vai para baixo. Enquanto os 

fornecedores podem apresentar diretamente as suas faturas à Enterprise System Central, que 

pode ser acessado pelo departamento financeiro. Assim, os pagamentos são feitos na hora, e 

possíveis ações legais são evitadas. 

 

FIGURA 4: FLUXO DE VENDAS UTILIZANDO SAP 

 

FONTE: MULLER, PEDRO (2012). 
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3. ESTUDO DE CASO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Por questões éticas a empresa em estudo será denominada Empresa “X”. A empresa “X” 

com um abrangente setor de informática, localizada na cidade de Curitiba, fundada em 1902, 

que atua com um centro de Serviços no Estado  do Paraná, conta com um total de 

aproximadamente 1200 funcionários em Curitiba. Tem reputação de usar agressivamente os 

recursos de TI (o que acontece com muitas das empresas desse mesmo ramo de atuação). 

Conforme dados fornecidos em entrevista com seis gestores, a empresa está estruturada 

na área de assistencialismo avançado em informática, a empresa presta serviços para clientes 

internos espalhados por todo o mundo. Existem áreas que são tratadas de forma centralizada, 

tal como a gestão de recursos humanos. Cada área de negócio recebe o atendimento de uma 

equipe específica da área de TI. Essas equipes de TI são subordinadas à diretoria corporativa 

de TI. Os assuntos referentes à infraestrutura de TI são todos tratados por uma única área 

centralizada, que atende toda a empresa. 

A empresa “X” utilizada o sistema SAP, conforme os gestores no processo inicial de 

implantação, passaram por algumas dificuldades de adaptação pelo sistema ser muito 

complexo. Integrar cada atividade de um processo de maneira ordenada é trabalho que exige 

muita responsabilidade e qualquer detalhe esquecido pode prejudicar o processo todo. Outra 

dificuldade relatada foi o alto investimento para adotar o sistema. A empresa adotou o sistema 

no ano de 2002 e hoje o fluxo de informações e eficácia do sistema já pode ser notado nas 

atividades desempenhadas. 

Anteriormente, a área de TI era gerida de forma centralizada, em um tipo de solução 

frequentemente encontrado em outras empresas do mesmo ramo. Contudo, havia uma 

insatisfação latente entre os usuários, que se sentiam distanciados da área de TI. Tal fato levou 

a empresa a modificar sua estrutura, objetivando uma melhor compreensão das necessidades 

dos usuários graças a um relacionamento mais próximo. 

Um aspecto interessante é a postura interna da empresa, que, diversamente da imagem 

percebida pelos clientes, é de conservadorismo em relação aos gastos de TI, embora haja uma 

certa propensão à adoção de soluções técnicas arrojadas (desde que com justificativa financeira 

para sua implantação). A escolha dos investimentos a serem feitos em TI é discutida 

conjuntamente por usuários e área de TI, através de um procedimento bem-definido. 
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FIGURA 5: ESTRUTURA DA TI NA EMPRESA “X” 

 

 

 

 

 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR (2016) 

 

A estruturação da área de TI por ‘cliente interno’ foi uma diretriz na tentativa de 

melhorar o atendimento aos usuários. Nessa perspectiva, cada área de negócio passou a ser 

atendida por um ‘núcleo de atendimento’ de TI, que centraliza todas as atividades em relação 

ao ‘seu’ usuário. 

Essa forma de administrar a TI não só permitiu que os núcleos de atendimento 

conhecessem melhor suas respectivas áreas usuárias, mas também trouxe a estas últimas uma 

sensação geral de atenção e auxílio, melhorando significativamente o relacionamento TI-

usuário. Nota-se que essa mudança na estrutura teve impacto muito maior na gestão do 

cotidiano das operações e relações envolvendo TI e usuários do que no planejamento das 

aplicações de TI. 

A área de TI trabalha com grande preocupação com os custos e com a qualidade de seus 

serviços (preocupação com a eficiência), sendo que a empresa é certificada pela SAP - Systeme, 

Anwendungen, Produkte. O planejamento geral da TI, incluindo a decisão de investimentos em 

aplicações de TI, faz parte do processo formal de orçamento da empresa como um todo e 

demonstra a preocupação da empresa com a eficácia do uso da TI. 

O processo inicia-se com discussões internas nas áreas de negócio, acerca de suas 

respectivas necessidades de TI. Essa parte do processo é concluída pela análise conjunta, 

envolvendo área de negócio e respectivo núcleo de TI. O resultado da negociação entre área de 

negócio e TI é um conjunto de aplicações de TI e suas respectivas prioridades. 

Nessas análises econômica e financeira dos projetos, os gastos com projetos são 

estimados com base na previsão de horas a serem trabalhadas e nas eventuais necessidades de 

compra de equipamentos. O conjunto de projetos, com respectivas prioridades e análises 

econômica e financeira, é submetido a um comitê composto pela alta diretoria da empresa, pelos 
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diretores das áreas de negócio e pela diretoria de TI. Esse comitê discute e decide em plenário 

quais serão os projetos a serem desenvolvidos e com que prioridade. 

Os gastos com os projetos são controlados ao longo do tempo com base no orçamento 

aprovado. Todavia, não existem feedback e controle formais e sistemáticos acerca do resultado 

final do planejamento no que se refere à obtenção ou não dos benefícios esperados, exceto no 

caso em que esse benefício é materializado em redução de custos. Nesses casos, a partir do 

momento em que se atinge o prazo previsto para uma aplicação de TI que venha a reduzir algum 

gasto sistemático, a área beneficiária da aplicação passa a não contar mais com a verba para 

esse gasto. 

Todo o processo de avaliação das aplicações de TI a serem desenvolvidas, embora 

formal, não é considerado muito ‘burocrático’. As etapas do processo de avaliação podem ser 

resumidas como segue: 

• Discussão interna nas áreas de negócio; 

• Análise conjunta: área de negócio e TI; 

• Análise das prioridades cruzadas das aplicações da TI; 

• Agrupamento em ‘pacotes’ de aplicações; 

• Análise de viabilidade econômica e financeira; 

• Análise pelo comitê; 

• Controle dos gastos orçados. 

 

O planejamento resultante é razoavelmente seguido, mas há mudanças oriundas, por 

exemplo, de alterações na legislação nas áreas financeira e tributária ou de oportunidade de 

novos produtos. Ambas as situações são comuns no setor financeiro, caracterizado por um 

dinamismo muito grande e por um ciclo de desenvolvimento de produtos muito curto.  

As alternativas a serem avaliadas na empresa são as seguintes: 

1- Estrutura por sistemas, em que não há área de TI específica para cada área de negócio 

2- Estrutura por cliente interno, com tecnologia a cada área do negócio por núcleo de TI 

especifico. 

3- Estrutura descentralizada, na qual cada área de negócio possui sua área de TI própria 

 

A alternativa 2 representa a estrutura atualmente vigente na empresa . A empresa, tem 

reputação de usar agressivamente os recursos de TI, sendo tal parte indissociável da operação 
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e da estratégia da empresa, pois sem a TI a empresa não tem como operar. Além disso, todo o 

planejamento futuro de estratégia de negócios está intrinsecamente ligado à manutenção ou à 

implantação de aplicações de TI. Dessa forma, a empresa classifica-se no quadrante Estratégico. 

Na empresa, pode-se considerar que ela vem adotando a perspectiva de transformação 

tecnológica, devido à busca por novas aplicações de TI, principalmente aquelas baseadas em 

Internet, para permitir uma nova estratégia de atuação mais direta com os clientes, como já 

explanado. Os módulos do SAP utilizado pela empresa são os considerados como principais 

que foram citados no item 2.10. 

Foi questionado o que modificou na empresa com o uso da ferramenta, os gestores 

relataram que os benefícios que a implementação do SAP trouxe foi a eliminação de processos 

totalmente manuais, a otimização do fluxo da informação e a qualidade da mesma dentro da 

organização (eficiência); otimização do processo de tomada de decisão; eliminação da 

redundância de atividades; diminuição dos limites de tempo de resposta ao mercado; redução 

das incertezas do Lead Time; incorporação de melhores práticas aos processos internos da 

empresa; diminuição do tempo dos processos gerenciais; redução de estoque; redução da carga 

de trabalho, pois atividades repetitivas podem e devem ser automatizadas e o melhor controle 

das operações da empresa. 
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4. CONCLUSÕES 

 

O objetivo deste trabalho foi identificar na empresa em estudo as boas práticas de 

implementação do sistema SAP e uso da Internet, os principais fatores para o sucesso ou falha 

de softwares de gestão e identificar as fases de um processo de gerenciamento de projeto, 

refletindo a forma como gerentes de projeto de TI utilizam técnicas de gestão. 

O sistema SAP foi produtivo da empresa em estudo, compreende-se que a eficácia do 

mesmo e de outras ferramentas, não está baseada no próprio sistema mas sim nas pessoas que 

operam. Por isso é essencial colaboradores capacitados e habilitados na área. 

Nota-se na empresa “X” o sistema de avaliação de projetos de TI bem estruturado. 

Apesar dos problemas da falta de uma sistemática melhor de controlar a obtenção dos 

benefícios, o sistema apresenta a virtude de discutir aspectos de eficácia (nas reuniões com cada 

área) e de eficiência (análise custo versus benefício). 

O trabalho proposto buscou englobar, de forma sistemática, a abrangência inerente ao 

objeto da avaliação, criando assim uma metodologia para a avaliação da TI. O modelo permite 

que sejam feitas avaliações mais complexas. 

Para o sucesso da utilização das ferramentas propostas e obtenção de vantagem 

competitiva, no entanto, é muito importante que o conjunto adequado de pessoas participe da 

avaliação. É necessário o envolvimento de todos os stakeholders, tanto da área de TI como de 

negócio. A avaliação somente por um ou por outro grupo poderá levar a um viés nos resultados, 

que pode com prometer a eficácia da utilização da TI. A maioria dos autores considera que o 

executivo de negócio deve liderar este processo. 

Também é importante ressaltar que toda a avaliação da eficácia da TI deve ser um 

processo contínuo dentro das organizações, orientando as decisões e ações para que o 

alinhamento estratégico entre TI e negócio seja mantido ao longo do tempo. A empresa eficiente 

e eficaz no uso da TI estaria no Éden, na situação ideal que deve ser a meta para todos.  

De fato, sem a TI, esses conceitos dificilmente poderíam tornar-se recursos efetivamente 

usados nas empresas. As aplicações de sistemas como o SAP, apesar do fracasso de muitas 

empresas por saberem utilizar, parecem estar em novo patamar de maturidade. Há diversos 

casos de sucesso e grandes empresas estão cada vez mais se empenhando em serem bem-

sucedidas. Segundo Porter (2001), a Internet é a ferramenta de TI que, até hoje, apresenta o 

maior potencial de ser um fator de obtenção de vantagens estratégicas. Dentro deste cenário, as 
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adequadas análise e avaliação da eficácia da TI podem ter um papel fundamental para que ela 

possa realmente ser uma potente ferramenta de competitividade. 
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6. ANEXOS 

ANEXO A – Entrevista de pesquisa 

 Esta entrevista está sendo realizada com a finalidade de obtenção de dados para uma 

pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Sua colaboração é muito importante! 

1- Fale sobre o histórico da empresa. 

2- A empresa adota o sistema SAP?  

3- Como funciona o gerenciamento de TI na empresa? 

4- A empresa utiliza estratégias na área de TI? Quais? 

5- Quais as principais dificuldades de implantação de um sistema? 

6- Como é o processo de avaliação das aplicações de TI? 

7- Como é realizado o controle dos gastos com sistemas na empresa? 

8- Em sua opinião a atual estratégia adotada pela empresa apresenta vantagens perante a 

concorrência? 

 

 

 

 

 

 

 


