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RESUMO 

 

As organizações de saúde estão sob pressão para transformar e fazer uso da 

Tecnologia da Informação (TI), a fim de serem mais eficazes e atenderem um 

número crescente de pacientes. O nível crescente do investimento em TI e o 

impacto esperado na performance das organizações de saúde exigem uma 

postura ativa de Governança de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) 

que ainda se encontra no seu estágio inicial nas organizações deste setor. Tal 

Governança exige a definição e implementação de mecanismos para a criação 

de valor ao negócio a partir de investimentos em TI. O objetivo desta pesquisa 

foi “descrever os mecanismos relevantes para a efetividade da Governança de 

TIC na visão de gestores da área de saúde pública”. Como estratégia 

metodológica foi adotado o estudo de caso único descritivo com abordagem 

qualitativa. A coleta de evidências se deu através da triangulação entre a 

observação direta, análise documental e entrevistas semiestruturadas realizadas 

com 12 gestores de um instituto federal de saúde localizado na cidade do Rio de 

Janeiro, referência em sua especialidade de média e alta complexidade em 

Câncer. Os resultados evidenciaram que a Instituição tem como principal 

objetivo a execução de estratégias de TI, atendendo as necessidades da 

organização e visando agregar valor aos serviços prestados à população. Para 

alcançar este objetivo, a Instituição implementou um conjunto de mecanismos 

de Governança de TIC formado por três mecanismos de estrutura, dois de 

processo e dois de relacionamento que são considerados por seus gestores 

como relevantes para a efetividade da Governança de TIC. É importante 

ressaltar o papel que os entrevistados atribuíram ao mecanismo Liderança em 

TI para alcançar o sucesso na implementação dos demais mecanismos de 

Governança de TIC. A principal contribuição teórica é o aumento do 

conhecimento sobre Governança de TIC na área de saúde, onde as pesquisas 

são escassas. Como contribuição prática, os resultados da pesquisa permitiram 

identificar sete passos relevantes para a implementação da Governança de TIC 

em uma organização pública de saúde. 

 

Palavras-chave: Governança de TI; Mecanismos de Governança de TI; 

Efetividade; Administração pública; Organizações de Saúde. 



ABSTRACT 

 

Healthcare organizations are under pressure to transform and make use of 

Information Technology (IT) in order to be more effective and serve an increasing 

number of patients. The increasing level of IT investment and the expected 

impact on the performance of healthcare organizations requires an active IT 

(Information Technology) Governance stance that is still at an early stage in 

organizations in this sector. Such Governance requires the definition and 

implementation of mechanisms to create business value from IT investments. 

The objective of this research was "to describe the relevant mechanisms for the 

effectiveness of IT Governance in the view of managers in the public health area". 

As a methodological strategy, a single descriptive case study with a qualitative 

approach was adopted. Evidence was collected through the triangulation 

between direct observation, document analysis and semi-structured interviews 

conducted with 12 managers of a federal health institute located in the city of Rio 

de Janeiro, a reference in its specialty of medium and high complexity in Cancer. 

The results showed that the Institution's main objective is to implement IT 

strategies, meeting organization needs and aiming to add value to the services 

provided to the population. To achieve this objective, the Institution has 

implemented a set of IT Governance mechanisms formed by three structure 

mechanisms, two process mechanisms and two relationship mechanisms that 

are considered by its managers to be relevant to the effectiveness of IT 

Governance. It is important to highlight the role that the interviewees attributed to 

the IT Leadership mechanism to achieve success in the implementation of the 

other IT Governance mechanisms. The main theoretical contribution is the 

increase of knowledge about IT Governance in the health area, where research 

is scarce. As a practical contribution, the results of the research allowed to identify 

seven relevant steps for the implementation of IT Governance in a public health 

organization. 

 

Key words: IT Governance; IT Governance Mechanisms; Effectiveness; Public 

administration; Health organizations. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 APRESENTAÇÃO INICIAL 

A Administração Pública Brasileira (APB) é fundamentada nos modelos 

da Nova Gestão Pública que buscam a eficiência do estado juntamente com a 

oferta de serviços públicos de melhor qualidade, baseados no controle social e 

na garantia de direitos individuais (IMASATO; MARTINS; PIERANTI, 2011). 

A Nova Gestão Pública teve início a partir de um seminário acadêmico 

realizado em 1968 na Universidade de Siracusa, na cidade de Nova Iorque, 

Estados Unidos. Seus princípios estão baseados nas seguintes premissas: foco 

no cidadão; utilização de indicadores de desempenho; transparência; orientação 

para resultados; flexibilização da gestão e desenvolvimento dos servidores 

públicos (DENHARDT, 2008). 

A partir da Nova Gestão Pública, foram adotadas na APB novas formas 

de gerenciamento empregadas essencialmente em organizações privadas com 

o objetivo de reduzir gastos, aperfeiçoar os serviços disponibilizados à 

população, aumentar a participação da sociedade nos processos decisórios, 

além de proporcionar mais transparência à gestão dos recursos públicos e nas 

tomadas de decisões. Conceitos como a Governança Pública e a Governança 

de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) contribuíram para essa 

mudança (MENDONÇA et al., 2013). 

A Governança de TIC, ou Governança de TI (Tecnologia da Informação), 

tem suas origens no conceito de Governança Corporativa (JUIZ; TOOMEY, 

2015). Neste cenário, o setor público busca melhorar a governança corporativa 

auxiliando as organizações públicas no processo de tomada de decisões e 
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melhorando assim o funcionamento do governo. A TI, como parte integrante da 

estratégia organizacional, é considerada um fator crítico de sucesso para as 

ações estratégicas (CUMPS et al., 2009). 

A Governança de TIC pode ser definida como um conjunto de políticas, 

estruturas organizacionais, processos de trabalho e responsabilidades que são 

estabelecidas pela alta administração para orientar ações e exercer controle 

sobre o uso e gerenciamento dos recursos de TIC nas organizações 

(MENDONÇA et al., 2013).  

O sucesso na adoção de práticas de Governança de TIC nas 

organizações depende da utilização de mecanismos - estruturais, de processo 

ou relacionais - que reforçam o alinhamento de TI com as estratégias de 

negócios (WIEDENNHÖFT; LUCIANO; SANTOS, 2017).  O estudo realizado por 

Wu, Straub e Liang (2015) identificou uma ligação positiva e significativa entre o 

alinhamento acima mencionado e o desempenho organizacional. 

Estudos acadêmicos sobre implementações dos mecanismos de 

governança de TIC e o seu impacto na efetividade da governança tem sido 

realizados (PETERSON, 2001; WEILL; ROSS, 2004; ALI; GREEN, 2007; 

BOWEN; CHEUNG; ROHDE, 2007; DE HAES; VAN GREMBERGEN, 2009; 

HUANG; ZMUD; PRICE, 2010; LIANG et al., 2011; FERGUSON et al., 2013; 

HEINDRICKSON; SANTOS JR, 2014; SANTOS; SANTOS, 2017; 

WIEDENHOFT; LUCIANO; MAGNAGNAGNO, 2017; RAYMOND et al., 2019),  

porém a maioria dos estudos sobre Governança de TIC tem por objeto o setor 

privado (TONELLI et al., 2015). 
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Khalfan e Gough (2002) destacam as diferenças da Governança de TIC 

entre o setor privado e público. As organizações do setor público têm o objetivo 

de melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos, diferindo do setor privado, 

onde o lucro é a principal medida de sucesso. 

Existem diferentes obstáculos presentes na implementação da 

Governança de TIC para o setor público, tais como a complexidade da demanda 

pública por serviços governamentais, a cultura sobre tomadas de decisão, fraca 

institucionalização do aprendizado nas organizações, e riscos de decisões 

políticas sobre os riscos operacionais (WILKIN; CAMPBELL, 2010). 

No Brasil, desde 2007, o Tribunal de Contas da União (TCU) vem 

realizando auditorias para verificar a situação da Governança de TIC na 

Administração Pública Brasileira (APB) e a situação é preocupante (GUARDA; 

OLIVEIRA; SOUSA JÚNIOR, 2015). Com base no último relatório, elaborado 

pelo TCU em 2018, foi constatado que mais da metade (53%) das organizações 

pertencentes à APB estão em estágio inexpressivo ou inicial de implantação da 

Governança de TIC, no total de 488 organizações pesquisadas, incluindo 

organizações de saúde vinculadas ao Ministério da Saúde (BRASIL, 2018b). 

Esses dados demonstram o baixo nível de governança de TIC das organizações, 

o que dificulta que a TIC contribua de forma efetiva para o alcance dos objetivos 

destas organizações.  

O Ministério da Saúde, em 2018, posicionado como o segundo maior 

ministério em termos de volume financeiro da União, teve um orçamento de R$ 

130 bilhões (BRASIL, 2018a); contudo, a saúde é apontada como o principal 

problema do Brasil pela maioria dos cidadãos (CFM, 2018). 
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As organizações de saúde estão sob pressão para transformar e fazer uso 

da Tecnologia da Informação , a fim de serem mais eficazes e atenderem um 

número crescente de pacientes (LAGSTEN; NORDSTRÖM, 2017). A TIC é vista 

como um facilitador no esforço para obter maior eficiência nos serviços 

oferecidos na área da saúde (LEROUGE; MANTZANA; WILSON, 2007), o que 

gera um aumento notável da complexidade de TIC nas organizações de saúde. 

O nível crescente do investimento em TIC e o impacto esperado na performance 

das organizações de saúde exigem uma postura ativa de governança (LEIDNER, 

2008). A Governança de TIC é uma área desafiadora no setor de saúde 

(LAGSTEN; NORDSTRÖM, 2017) e ainda se encontra no seu estágio inicial nas 

organizações deste setor (BERATARBIDE; KELSEY, 2013; GONÇALVES et al., 

2019). 

Neste cenário, é importante examinar a Governança de TIC no setor 

público, procurando contribuir para a adoção de melhores práticas de 

Governança de TIC pelos órgãos da Administração Pública Federal Brasileira da 

área de saúde. 

 

1.2 QUESTÃO – PROBLEMA 

Quais são os mecanismos relevantes para a efetividade da Governança 

de TIC na visão de gestores da área de saúde pública? 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Final 

Descrever os mecanismos relevantes para a efetividade da Governança 

de TIC na visão de gestores da área de saúde pública. 

 

1.3.2 Objetivos Intermediários 

• Identificar os objetivos da Governança de TIC na organização de saúde 

pública; 

• Identificar os mecanismos de Governança de TIC implantados na 

organização de saúde pública; 

• Identificar os mecanismos relevantes para a efetividade da Governança 

de TIC na visão de gestores da área de saúde pública; 

 

1.4 SUPOSIÇÃO INICIAL 

Os mecanismos “Planejamento Estratégico de TI” e “Comitê de estratégia 

de TI” são relevantes para a efetividade da Governança de TIC na visão de 

gestores da área de saúde pública, tendo em vista que estão estreitamente 

ligados ao alinhamento das estratégias de TI e às necessidades de negócio da 

organização. 
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1.5 RELEVÂNCIA 

1.5.1 Relevância Organizacional/ Social 

A Governança de TIC consolidou-se como um conjunto de padrões e boas 

práticas assumidas pelas organizações para que obtenham alinhamento 

estratégico, retorno sobre o investimento em TIC e entrega de valor. No setor 

público, essa realidade não é diferente. A Governança de TIC aumentou a sua 

importância especialmente motivada por demandas para implantar as reformas 

necessárias para a modernização da gestão pública (BERMEJO; TONELLI; 

ZAMBALDE, 2014). 

No contexto brasileiro, iniciativas governamentais foram empreendidas 

para melhorar a Governança de TIC no setor público. Iniciativas como a criação 

da Instrução Normativa n.º 4 de 11 de setembro de 2014 pela Secretaria de 

Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do antigo Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG),  e os vários acórdãos do Tribunal 

de Contas da União (TCU), exigem das organizações públicas brasileiras a 

implementação da Governança de TIC com o objetivo de oferecer serviços 

públicos que agreguem valor ao cidadão, porém os relatórios do TCU tem 

evidenciado um baixo desempenho dessas organizações nos processos de 

implantação da Governança de TIC (BERMEJO; TONELLI; ZAMBALDE, 2014). 

Diante deste cenário e considerando a relevância da Governança de TIC 

na Administração Pública Brasileira, a realização deste estudo pretende 

contribuir com informações que poderão auxiliar os gestores de órgãos 

Administração Pública Brasileira, que atuam na área da saúde, a redirecionar os 
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seus esforços para a implantação de mecanismos relevantes para a efetividade 

da Governança de TIC.  

 

1.5.2 Relevância Acadêmica 

Estudos acadêmicos, como os de Weill e Ross (2004), De Haes e Van 

Grembergen (2009a) e Ali e Green (2012), têm sido realizados com o objetivo de 

identificar e analisar os mecanismos de Governança de TIC presentes nas 

organizações. 

O estudo realizado por De Haes e Van Grembergen (2009a) produziu uma 

lista de mecanismos de estrutura, de processo e de relacionamento necessários 

para a adoção da Governança de TIC. Os autores identificaram 33 mecanismos 

ao analisarem os resultados da pesquisa realizada em grandes organizações do 

setor privado. Neste estudo, verificou-se que o mecanismo de Governança de 

TIC identificado como “Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação”, 

contribui para a efetividade da Governança de TIC nas organizações. 

Na pesquisa conduzida posteriormente por Ali e Green (2012), os autores 

verificaram que os mecanismos “Suporte da Alta Direção” e “Sistemas de 

Comunicação Corporativa” possuem relação positiva com a efetividade da 

Governança de TIC, porém não se verificou relação no que se refere ao 

mecanismo “Comitê de TIC”. 

Estas conclusões paradoxais entre o estudo realizado por De Haes e Van 

Grembergen (2009a) e a pesquisa conduzida posteriormente por Ali e Green 

(2012), podem sugerir que dentre o conjunto de mecanismos listados e 

documentados na literatura, dependendo das características de cada 
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organização, seria necessário apenas um esforço inicial para a aplicação de 

alguns destes mecanismos para obter a efetividade da Governança de TIC e 

melhorar o desempenho organizacional. 

Um outro ponto que reforça a necessidade de elaboração de novos 

estudos, com o objetivo de identificar e analisar os mecanismos de Governança 

de TIC, é o fato de as pesquisas anteriormente citadas terem foco em 

organizações do setor privado. 

Em organizações privadas, a aplicação de mecanismos de Governança 

de TIC contribui para melhorar o desempenho da organização, principalmente 

com relação à redução de custos e melhor aproveitamento da infraestrutura de 

TI (LUNARDI et al., 2014), enquanto no setor público os objetivos são a maior 

transparência, a prestação de contas e o bem-estar da população (LUCIANO; 

MACADAR, 2016). 

Estas particularidades do setor público em relação ao setor privado 

podem sugerir que os mecanismos que contribuem para a efetividade da 

Governança de TIC podem ser diferentes entre as organizações de cada setor. 

A realização deste estudo pretende realizar uma imersão sobre o tema e 

contribuir para a identificação e compreensão de quais mecanismos presentes 

na literatura são relevantes para a obtenção da efetividade da Governança de 

TIC em órgãos Administração Pública Brasileira que atuam na área da saúde. 
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1.6 DELIMITAÇÃO 

1.6.1 Delimitação Geográfica (ou Geográfico-Organizacional) 

O presente estudo abordou um Instituto Federal da área de saúde pública, 

localizado na cidade do Rio de Janeiro, com posição de referência no país e com 

reconhecimento internacional em sua respectiva especialidade. Com o apoio e 

auxílio da Tecnologia da Informação (TI), as unidades hospitalares deste instituto 

possuem certificado de Acreditação pela Joint Commission International, onde 

operam de acordo com padrões internacionais de qualidade no atendimento 

médico e hospitalar. De acordo com o relatório elaborado pelo TCU (BRASIL, 

2018b), este instituto possui índices de Governança de TIC superiores às demais 

unidades de saúde do Rio de Janeiro pesquisadas neste relatório. 

 

1.6.2 Delimitação Temporal 

A pesquisa ocorreu no segundo trimestre de 2020: momento de pico da 

pandemia do COVID-19 no Brasil. 

 

1.6.3 Delimitação Teórica 

O estudo se limitou em descrever os mecanismos relevantes para a 

efetividade percebida da Governança de TIC, em órgão da Administração 

Pública Brasileira que atua na área da saúde, a partir dos principais mecanismos 

identificados em estudos acadêmicos sobre o tema Governança de TIC que 

apresentaram em seus resultados mecanismos relevantes para a efetividade da 
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Governança de TIC com base na percepção dos gestores de cada organização 

selecionada em seu estudo. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 GOVERNANÇA CORPORATIVA  

Antes de abordar os conceitos sobre Governança de TIC, é necessário 

que que se faça uma contextualização sobre Governança Corporativa, visando 

alinhar tal conhecimento (WEILL; ROSS, 2004), visto que a Governança de TIC 

é parte integrante da Governança Corporativa (NFUKA; RUSU, 2010). 

A obra de Berle e Means de 1932, intitulada The Modern Corporation and 

Private Property, é considerada por muitos o marco inicial em Governança 

Corporativa.  A pesquisa, realizada em grandes empresas norte-americanas, 

discutiu os conflitos de interesses entre os proprietários das empresas e os que 

as gerenciavam, e o que estes conflitos poderiam acarretar para o desempenho 

e valor das companhias (SAITO; SILVEIRA, 2008).  

Vários estudos em áreas correlatas foram desenvolvidos ao longo dos 

anos seguintes que ampliaram a compreensão do funcionamento das empresas, 

contudo, a partir do trabalho de Jensen e Meckling (1976), é desenvolvida a 

teoria da agência, que aborda basicamente os conflitos e custos resultantes da 

separação entre propriedade (partes interessadas, acionistas, proprietários)  e 

controle de capital (gestores), resultando no desenvolvimento de uma linha de 

pesquisa sobre o tema (SAITO; SILVEIRA, 2008).  

Os vários problemas ocorridos nos mercados corporativo e financeiro na 

Inglaterra na década de 1980, motivaram a publicação do primeiro Código de 

Boas Práticas de Governança Corporativa em 1992 no Reino Unido, passando 

a ser utilizada pela primeira vez a expressão “Governança Corporativa”. A 

publicação apresentava um conjunto de recomendações com foco nas funções 
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de controle e de prestação de contas dos conselhos, e no papel dos auditores 

das corporações (IBGC, 2015).  

Em meados de 2002, a Governança Corporativa tornou-se um tema 

dominante nos negócios devido a diversos escândalos corporativos em 

empresas de grande porte no Estados Unidos. Estes escândalos corporativos, 

em decorrência principalmente de fraudes nos relatórios financeiros, abalaram a 

confiança de investidores institucionais e individuais, aumentando a 

preocupação com a habilidade e a determinação das empresas privadas em 

proteger seus stakeholders, como por exemplo, acionistas, funcionários, clientes 

e credores (WEILL; ROSS, 2004). 

No mesmo ano, o congresso dos Estados Unidos sanciona a Lei 

Sarbanes-Oxley (SOX) que cria padrões mais rígidos de auditoria, novas 

exigências no mercado de ações e o aumento da responsabilidade dos 

Presidentes das empresas corporativas, com o objetivo de inibir fraudes 

contábeis e restaurar a confiança dos stakeholders por meio da efetivação da 

governança corporativa (RIOTTO, 2008).  

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) define 

Governança Corporativa como: 

Sistema pelo qual as empresas e demais organizações são 
dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os 
relacionamentos entre sócios, conselho de administração, 
diretoria, órgãos de fiscalização e controle, e demais partes 
interessadas” (IBGC, 2015). 

 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) define Governança Corporativa como: 
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Conjunto de relações entre os órgãos de gestão de uma 
empresa, o seu conselho de administração, os seus acionistas e 
stakeholders, oferecendo a estrutura através da qual os 
objetivos da empresa são definidos e os meios para alcançar 
esses objetivos e para monitorizar o desempenho (OCDE, 
2015). 

 

A OCDE enfatiza que “não existe um modelo único de boa governança 

corporativa”, ressaltando que em muitos países essa governança cabe a um 

conselho supervisor responsável pela proteção dos direitos dos acionistas e 

outros stakeholders. Este conselho trabalha com uma equipe da alta gerência 

para implementar princípios de governança que assegurem a eficiência dos 

processos organizacionais (WEILL; ROSS, 2004). 

De acordo com o IBGC (2015): 

As boas práticas de governança corporativa convertem 
princípios básicos em recomendações objetivas, alinhando 
interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor 
econômico de longo prazo da organização, facilitando seu 
acesso a recursos e contribuindo para a qualidade da gestão da 
organização, sua longevidade e o bem comum. 

 

Segundo o mesmo autor, resumidamente, quatro são os princípios 

básicos que norteiam a Governança Corporativa:  

a) Transparência, que se refere ao desejo de informar as partes 

interessadas as informações de seu interesse, além daquelas impostas por 

disposições de leis ou regulamentos;  

b) Equidade, que se caracteriza pelo tratamento justo e isonômico a todas 

as partes interessadas;  
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c) Prestação de contas, que se refere à obrigação dos responsáveis da 

Governança em prestar contas de sua atuação, assumindo integralmente as 

consequências de seus atos e omissões; e  

d) Responsabilidade Corporativa, que se refere a responsabilidade dos 

agentes da Governança pelo zelo da viabilidade econômica da companhia, 

minimizando externalidades negativas e aumentando as positivas. 

Weill e Ross (2004) definiram a área de atuação da Governança 

Corporativa e os envolvidos neste processo, através dos quais a empresas 

concretizam suas estratégias e geram valor ao negócio (Figura 1). Dentre os que 

estão inseridos no processo de Governança Corporativa está a Governança de 

TIC. Na estrutura de decisão, as lideranças de TIC presentes contribuem para 

que a tomada de decisão seja realizada em conjunto com os demais integrantes, 

levando em consideração os interesses e aspectos da organização e da TIC.     

Figura 1 – Relação entre Governança Corporativa e Governança de TIC 

 

Fonte: Weill e Ross (2004) 
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2.2 GOVERNANÇA DE TIC 

As empresas estão cada vez mais dependentes da Tecnologia da 

Informação e Comunicação para sobreviver e crescer. Anteriormente, conselhos 

de administração e executivos da alta administração podiam delegar, ignorar ou 

evitar decisões de TIC. Tais atitudes são agora impossíveis. A TIC tornou-se 

crucial no suporte, sustentabilidade e crescimento das empresas (DE HAES; 

VAN GREMBERGEN, 2015).  

Em um mundo globalizado, com cadeias de valor integradas horizontal e 

verticalmente, e onde as organizações se deparam como uma grande variedade 

de ameaças externas (ex.: fraudes, cibercrime), a TIC possui potencial para 

apoiar as estratégias de negócios existentes, mas também para moldar novas 

estratégias (DE HAES; VAN GREMBERGEN, 2015). 

A TIC, que tinha como foco questões puramente técnicas, viu sua 

importância crescer dentro do contexto organizacional, influenciando 

diretamente nos negócios da organização (PIRES; SCHIAVON; LIMA, 2010). 

Prover a tecnologia e gerenciar os recursos tecnológicos é importante; contudo, 

não é suficiente para prover crescimento ao negócio, sendo necessário um 

gerenciamento estruturado em processos (SALLÉ, 2004). À medida que o 

gerenciamento de TIC evolui, a TIC passa de provedor de serviços de 

commodities para uma parceira estratégica dos demais setores de negócio da 

organização através de uma forte Governança de TIC, alinhada com a 

Governança Corporativa (DE HAES; VAN GREMBERGEN, 2009b; WEILL; 

ROSS, 2004), conforme ilustrado na Figura 2. 
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Figura 2 - Evolução da função de TI nas organizações 

 

Fonte: Sallé (2004) 

De acordo com Peterson (2004a), existe uma diferença entre a Gestão de 

TIC e a Governança de TIC. Enquanto a Gestão de TIC possui ênfase no 

fornecimento interno de serviços e no gerenciamento das operações atuais da 

organização, a Governança de TIC é mais ampla e se concentra na execução e 

na transformação da TIC para atender às demandas atuais e futuras dos 

negócios, possuindo um foco interno (clientes internos) e outro externo (clientes 

externos da organização). 

Ao nos depararmos com uma organização, podemos subdividi-la 

tipicamente em três camadas, como na figura 3. A  Governança de TIC situa-se 

em cada uma dessas camadas numa organização: no nível estratégico, onde o 

Conselho está envolvido, no nível de gerenciamento, com os gerentes 

executivos, e finalmente no nível operacional, com o gerenciamento de TIC e de 

negócios. Tal estrutura implica que todos estes níveis, de negócios e de TIC, 

precisam estar envolvidos no processo de Governança de TIC bem como 

compreender seus papeis e responsabilidades individuais nesta estrutura (VAN 

GREMBERGEN; DE HAES, 2008). 
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Figura 3 - Três camadas de responsabilidade da Governança de TIC 

 

Fonte: Adaptado de Van Grembergen, De Haes e Guldentops (2003) 

Desde o início do uso da TIC nas organizações, acadêmicos e 

profissionais realizaram pesquisas e desenvolveram teorias e melhores práticas 

nesse domínio de conhecimento emergente (PETERSON, 2004b), resultando 

em uma variedade de definições sobre Governança de TIC (VAN 

GREMBERGEN; DE HAES, 2008). O Quadro 1 apresenta uma compilação das 

definições existentes na literatura. 

Quadro 1 - Definições de Governança de TIC 

Referência Definição 

Sambamurthy 
e  

Zmud (1999) 

São as estruturas ou arquiteturas relacionadas à TI, associadas 
a padrões de autoridade, implementadas para viabilizar com 
sucesso as atividades de TI, incluindo a infraestrutura de TI, uso 
de TI e gerenciamento de projetos, em resposta a imperativos 
estratégicos e ambientais de uma empresa. 

Vitalle e Weill 
(2002) 

Governança de TI descreve o processo geral de uma empresa 
para compartilhar direitos de decisão sobre TI e monitorar o 
desempenho de investimentos em TI. 

Van 
Grembergen 

(2002) 

A governança de TI é a capacidade organizacional exercida pelo 
conselho, gerência executiva e gerência de TI para controlar a 
formulação e implementação da estratégia de TI e, dessa forma, 
garantir a fusão dos negócios e da TI. 
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Information 
Technology 
Governance 

Institute 
(2003) 

A governança de TI é de responsabilidade do conselho de 
administração e da gerência executiva. É parte integrante da 
governança corporativa e consiste nas estruturas e processos 
organizacionais e de liderança que garantem que a TI da 
organização sustente e estenda as estratégias e objetivos da 
organização. 

Peterson 
(2004b) 

É o sistema pelo qual o portfólio de TI de uma organização é 
direcionado e controlado. A Governança de TI descreve: i) a 
distribuição de direitos e responsabilidades na tomada de 
decisões de TI entre os diferentes envolvidos na organização; e 
ii) as regras e procedimentos para a execução e monitoramento 
das decisões dos interesses estratégicos da TI. 

Van 
Grembergen 

(2003) 

A governança de TI consiste nas estruturas e processos de 
liderança e organizacionais que garantem que a TI da 
organização sustente e estenda a estratégia e os objetivos da 
organização. 

Brand e 
Boonen 
(2004) 

Governança de TI é o sistema pelo qual a TI nas empresas é 
dirigida e controlada. A estrutura de Governança de TI especifica 
a distribuição de direitos e responsabilidades entre diferentes 
participantes, como diretoria, negócios e gerentes de TI, e 
descreve as regras e procedimentos para tomar decisões em TI. 
Ao fazer isso, ele também fornece a estrutura através da qual os 
objetivos de TI são definidos e os meios para atingir esses 
objetivos e monitorar o desempenho. 

Rau (2004) 
É como a empresa governa a TI para garantir 
desempenho satisfatório 

Weill e Ross 
(2004) 

É a especificação dos direitos decisórios e do framework de 
responsabilidades para estimular comportamentos desejáveis 
na utilização da TI. 

Simonsson e 
Johnson 
(2006) 

A definição está relacionada ao processo de decisão em TI 
sobre certos ativos: hardware, software, processos, pessoal e 
objetivos estratégicos. 

Australian 
Standard 

(2010) 

Governança Corporativa de Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC) é o sistema pelo qual o uso atual e futuro 
das TIC é dirigido e controlado. Trata-se de avaliar e orientar os 
planos de utilização das TIC para apoiar a organização e 
acompanhar este uso para atingir planos. Inclui a estratégia e as 
políticas para o uso das TIC dentro de uma organização. 

Bermejo 
(2014) 

A literatura define governança de tecnologia da informação (GTI) 
como a especificação da tomada de decisão, estruturas, 
processos e mecanismos relacionais de orientação e controle. 
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Teodoro e 
Przeybilovicz 

(2014) 

A governança de TI é apresentada como um sistema de 
distribuição de responsabilidades e direitos sobre decisões de 
TI, e de gerenciamento e controle dos recursos tecnológicos da 
organização, buscando garantir o alinhamento da TI às 
estratégias e aos objetivos organizacionais. 

Pereira e 
Ferreira 
(2015) 

Depreende-se desta definição que a GTI vai além das 
responsabilidades específicas das Tecnologias de Informação, 
expandindo-se aos aspetos de negócio relacionados com a TI e 
necessários à criação de valor para a organização. 

De Haes e 
Van 

Grembergen 
(2015) 

A governança corporativa de TI é parte integrante da 
governança corporativa e aborda a definição e implementação 
de processos, estruturas e mecanismos relacionais na 
organização que permitem que as pessoas de negócios e TI 
executem suas responsabilidades no suporte ao alinhamento de 
negócios/TI e na criação de valor de investimentos de negócios 
habilitados por TI. 

Fonte: Elaboração própria 

O termo Governança de TIC, ou Governança de TI, surge no final dos 

anos 90 e suas definições, apesar de diversificadas, possuem ideias 

complementares e se concentram no alinhamento de TIC com o negócio (DE 

HAES; VAN GREMBERGEN, 2015). 

De Haes e Van Grembergen (2015) reforçam e desenvolvem o conceito 

de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação da seguinte forma: 

a Governança de TIC é parte integrante da governança corporativa e aborda a 

definição e implementação de processos, estruturas e mecanismos relacionais 

na organização que permitem que tanto os profissionais das áreas de negócios 

quanto os profissionais de TIC executem suas responsabilidades no apoio ao 

alinhamento de negócios/TIC, proporcionando a criação de valor para os 

negócios a partir dos investimentos em tecnologia. Os autores destacam que 

Governança de TIC claramente vai além das responsabilidades relacionadas à 
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TIC e se expande para Processos de negócios (relacionados à TIC) necessários 

para a criação de valor comercial. 

 

2.2.1  Princípios da Governança de TIC 

Segundo Hardy (2006), as responsabilidades da Governança de TIC 

fazem parte da Governança Corporativa, devendo aplicar os princípios da 

Governança Corporativa como norteadores para gerenciar e controlar 

estrategicamente a TIC, levando em consideração o valor agregado pela TIC ao 

negócio e a redução dos riscos associados a TIC. 

O padrão ISO/IEC 38500, proposto pelo Australian Standard (2010), 

apresenta seis princípios para governança de TIC, aplicáveis à maioria das 

organizações, sejam públicas ou privadas, que orientam os dirigentes das 

organizações sobre o uso efetivo e aceitável da TI dentro de suas organizações. 

Os princípios de Governança de TIC são:   

a) Princípio da responsabilidade – os indivíduos e grupos dentro da 

organização concordam e aceitam suas responsabilidades acerca da demanda 

e do fornecimento da TI. Os indivíduos responsabilizados por ações também têm 

autoridade para desempenhar essas ações; 

b) Princípio da estratégia – a estratégia do negócio da organização leva 

em conta as capacidades atuais e futuras da TI. Os planos estratégicos da TI 

atendem às necessidades da estratégia organizacional; 

c) Princípio da aquisição – as compras da TI são feitas de acordo com 

razões estratégicas específicas, pautadas em análises válidas com tomada de 
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decisão claras e transparentes, que promovem benefícios, oportunidades, 

custos e riscos, nos curto e médio prazos; 

d) Princípio do desempenho – a TI é adequada ao propósito de apoiar a 

organização, fornecendo serviços com níveis e qualidade necessários para 

atender aos requisitos de negócio atuais e futuros; 

e) Princípio da conformidade – a TI deve estar em conformidade com toda 

a legislação e regulamentos obrigatórios, existindo políticas e práticas 

claramente definidas, implementadas e executadas; 

f) Princípio do comportamento humano – as políticas, práticas e decisões 

da TI devem demonstrar respeito pelo comportamento humano, incluindo as 

necessidades atuais e futuras de todas as "pessoas no processo”. 

Os princípios de Governança de TIC, advindos da Governança 

Corporativa, devem ser convertidos em recomendações objetivas, tendo como 

objetivo manter e otimizar o valor da organização, proporcionando fácil acesso 

aos seus recursos e contribuindo para sua longevidade (WIEDENHOFT; 

LUCIANO; MAGNAGNAGNO, 2017). 

 

2.2.2  Objetivos da Governança de TIC  

As empresas que apresentam maturidade na Governança de TIC 

possuem quatro objetivos: busca efetiva do custo da TI; uso efetivo dos recursos 

de TI; uso da TI para crescimento e atendimento do negócio; e a utilização da TI 

para flexibilizar o negócio (WEILL, 2004). 
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Segundo o ITGI (2007), os objetivos gerais para a Governança de TIC 

constituem as áreas de foco de atuação da Governança de TIC, conforme 

apresentadas na Figura 4. Segundo o mesmo autor, estas áreas de foco 

descrevem a o que os executivos precisam se ater para direcionar a TIC a 

entregar valor para as organizações. 

Figura 4 - Áreas foco da Governança de TIC 

 

Fonte: ITGI (2007) 

As áreas de foco são definidas pelo ITGI (ITGI, 2007) da seguinte forma: 

a) O alinhamento estratégico: foca em garantir a ligação entre os 
planos de negócios e de TI, definindo, mantendo e validando a 
proposta de valor de TI, alinhando as operações de TI com as 
operações da organização. 

b) Entrega de valor: é a execução da proposta de valor de TI 
através do ciclo de entrega, garantindo que TI entregue os 
prometidos benefícios previstos na estratégia da organização, 
concentrando-se em otimizar custos e provendo o valor 
intrínseco de TI. 

c) Gestão de recursos: refere-se à melhor utilização possível dos 
investimentos e o apropriado gerenciamento dos recursos 
críticos de TI: aplicativos, informações, infraestrutura e pessoas. 
Questões relevantes referem- se à otimização do conhecimento 
e infraestrutura. 

d) Gestão de riscos: requer a preocupação com riscos a partir 
dos funcionários mais experientes da corporação, um 
entendimento claro do apetite de risco da empresa e dos 
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requerimentos de conformidade, transparência sobre os riscos 
significantes para a organização e inserção do gerenciamento 
de riscos nas atividades da companhia. 

e) Mensuração de desempenho: acompanha e monitora a 
implementação da estratégia, término do projeto, uso dos 
recursos, processo de performance e entrega dos serviços. 

 

A Governança de TIC tem como principal objetivo atender às 

necessidades de negócio da organização (PETERSON, 2004a), através do 

alinhamento das estratégias de TIC aos objetivos e estratégias corporativas 

(VAN GREMBERGEN; DE HAES; GULDENTOPS, 2002). 

As organizações que conseguem alcançar esses objetivos conseguem 

uma Governança de TIC efetiva (WEILL; ROSS, 2004). Para alcançar os 

objetivos da Governança de TIC, respeitando os seus princípios, mecanismos 

de Governança de TIC devem ser implementados nas organizações (ALI; 

GREEN, 2012). 

 

2.2.3 Governança de TIC na Administração Pública 

A Governança de TIC consolidou-se como um conjunto de padrões e boas 

práticas assumidas pelas organizações para que obtenham alinhamento 

estratégico, retorno sobre o investimento em TIC e entrega de valor (BERMEJO; 

TONELLI; ZAMBALDE, 2014). 

Em organizações privadas, a aplicação de mecanismos de Governança 

de TIC contribui para melhorar o desempenho da organização, principalmente 

com relação a redução de custos e melhor aproveitamento da infraestrutura de 

TI (LUNARDI et al., 2014). 
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No setor público, essa realidade não é diferente. A Governança de TIC 

aumentou a sua importância especialmente motivada por demandas para 

implantar as reformas necessárias para a modernização da gestão pública 

(BERMEJO; TONELLI; ZAMBALDE, 2014), onde os objetivos são a maior 

transparência, a prestação de contas e o bem-estar da população (LUCIANO; 

MACADAR, 2016). 

Segundo Qassimi e Rusu (2015), em organizações do setor privado o 

lucro é a principal medida de sucesso, diferindo do setor público que tem como 

objetivo atingir suas metas melhorando a qualidade de vida de seus cidadãos. 

Pang (2014) ressalta que as metas das organizações do setor público são 

mais amplas do que as do setor privado, destacando as seguintes metas: o 

fornecimento de serviços públicos de qualidade; a fomentação do 

desenvolvimento econômico; e a preservação da equidade, justiça e o 

cumprimento da lei. 

Segundo Luciano et al. (2017), uma das principais diferenças de 

abordagem de Governança de TIC entre organizações privadas e públicas está 

relacionada ao propósito da Governança de TIC, conforme o Quadro 2. 

Quadro 2 - Propósito da Governança de TIC 

Propósito da 
Governança de 

TIC 
Organizações Privadas Organizações Públicas 

Foco Controles de Governança Necessidades dos cidadãos 

Objetivos 

Melhoria da gestão por meio da TIC 

Incremento de resultados 
por meio da TIC 

Incremento do valor público, 
aprimorando os serviços 
prestados ao cidadão 
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Variáveis de 
acompanhamento 

da efetividade 

Pontuais, tais como 
margens de lucro, redução 
de custo ou market share. 

Difusas e focadas em 
projetos que visem ao bem 
comum 

Estruturas de 
Governança 

Novas estruturas (ou 
mudança no papel de 
estruturas existentes) 
criadas conforme a 
necessidade, respeitando 
os aspectos regulatórios 

Novas estruturas (ou 
mudança no papel de 
estruturas existentes), 
seguindo estritamente a 
estrutura de decisão 
prevista na legislação 

Decisões 

Novos papéis decisórios 
(ou mudança nos papéis 
existentes), conforme a 
necessidade, respeitando 
os aspectos regulatórios 

Novos papéis decisórios (ou 
mudança nos papéis 
existentes), seguindo 
estritamente as questões 
legais sobre o exercício de 
cada cargo 

Partes interessadas Acionistas ou proprietários 
A sociedade como principal 
stakeholder 

Papel da 
organização 

Predominantemente 
focado na sustentabilidade 
econômico-financeira  

Predominantemente o papel 
social 

Fonte: Luciano et al. (2017) 

A implementação da governança de TIC ainda consiste em um desafio 

para as organizações do setor público. Tradicionalmente, os modelos para o 

desenvolvimento de estratégias de implementação da Governança de TIC se 

concentram em características do setor privado, não sendo adaptáveis às 

realidades do setor público e de organizações sem fins lucrativos (WEILL; ROSS, 

2004). Esses modelos falham em não observar uma das características 

essenciais das organizações do setor público: o valor produzido nas 

organizações governamentais reside na realização de objetivos sociais, em vez 

da geração de lucro (SUOMI; TAHKAPAA, 2004). 

De acordo com Campbell, McDonald e Sethibe (2010), em seu estudo 

sobre as diferenças contextuais sistêmicas e os problemas exclusivos de 

Governança de TIC em organizações dos setores público e privado, existem 

diferentes desafios na implementação da governança de TIC para o setor 
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público, como a dificuldade em medir o valor público e desempenho, a 

coprodução de arquitetura de TIC entre organizações públicas, a dificuldade de 

conciliar diferentes grupos de interesses, a complexidade da demanda pública 

sobre os serviços do governo, a cultura sobre tomadas de decisão, fraca 

institucionalização do aprendizado nas organizações e riscos de decisões 

políticas sobre os riscos operacionais. Os pesquisadores ressaltam ainda a 

presença de múltiplos objetivos, maior regulação e menos incentivos à 

produtividade. 

Segundo o estudo conduzido por Dawnson et al. (2016), com uma 

mudança do foco da Governança de TIC, orientado do controle em organizações 

privadas, para a visão mais mediadora no setor público, mecanismos de 

Governança de TIC importantes para o setor privado podem ser aplicados no 

setor público com efetividade, apesar de possuírem estruturas divergentes. De 

acordo com os mesmos autores, os objetivos gerais da Governança de TIC do 

setor privado e da Governança de TIC do setor público são os mesmos: 

desempenho aprimorado. 

Nakabi (2017) realizou um estudo em organizações do setor público em 

um país em desenvolvimento e verificou que os mecanismos de Governança de 

TIC não estão completamente implementados, estando principalmente nos 

estágios iniciais de implementação. 

No contexto brasileiro, iniciativas governamentais foram empreendidas 

para melhorar a Governança de TIC no setor público. Iniciativas como a criação 

da Instrução Normativa n.º 4 de 11 de setembro de 2014 pela Secretaria de 

Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do antigo Ministério do 
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Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG),  e os vários acórdãos do Tribunal 

de Contas da União (TCU), exigem das organizações públicas brasileiras a 

implementação da Governança de TIC com o objetivo de oferecer serviços 

públicos que agreguem valor ao cidadão, porém o TCU tem evidenciado um 

baixo desempenho dessas organizações nos processos de implantação da 

Governança de TIC (BERMEJO; TONELLI; ZAMBALDE, 2014). 

 

2.3 MECANISMOS DA GOVERNANÇA DE TIC 

A Governança de TIC pode ser definida como um conjunto de 

mecanismos de estruturas, de processos e de relacionamento que, uma vez 

implantados, promovem na organização o alinhamento estratégico entre a TI e 

o negócio, e entrega de valor ao negócio a partir da Tecnologia da Informação e 

Comunicação, conforme ilustrado na Figura 5 (DE HAES; VAN GREMBERGEN, 

2009b; WEILL; ROSS, 2004).  

Figura 5 - Framework de Governança de TIC 

 

Fonte: Adaptado De Haes e Van Grembergen (2009b) 
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Os mecanismos de Estrutura são os mais visíveis dos mecanismos de 

Governança de TIC e podem ser definidos como as unidades e papeis 

organizacionais responsáveis pelas tomadas de decisões de TIC. Alguns 

exemplos desses mecanismos são os comitês, equipes executivas e gerentes 

de relacionamento entre negócios e TIC (VAN GREMBERGEN; DE HAES, 2008; 

WEILL; ROSS, 2004). Os mecanismos de estruturas, uma vez implementados, 

aprimorarão as técnicas para a implementação eficaz dos mecanismos de 

processos e de relacionamento (CHONG; DUONG, 2017) e facilitam a 

comunicação horizontal entre negócios e TI (DE HAES; VAN GREMBERGEN, 

2009b). 

Os mecanismos de Processos são processos formais para assegurar que 

os comportamentos diários sejam consistentes com as políticas de TIC. Estes 

mecanismos também asseguram que haja um retorno às decisões e contribuem 

para o monitoramento das atividades direcionadas ao atendimento dos 

interesses dos stakeholders. Exemplos incluem processos de avaliação e 

propostas de investimentos em TIC, acordos de nível de serviço e os frameworks 

de monitoramento e controle (VAN GREMBERGEN; DE HAES, 2008; WEILL; 

ROSS, 2004). 

Os mecanismos de Relacionamento completam a estrutura da 

Governança de TIC e são essenciais para alcançar e sustentar um alinhamento 

entre o TI e os negócios, mesmo quando os mecanismos de estruturas e de 

processos apropriados já estão implantados. Englobam mecanismos para 

disseminar os princípios e as políticas da Governança de TIC, e os resultados 

dos processos decisórios de TIC, permitindo aproveitar as oportunidades e 

gerando maior valor ao negócio. Para alcançar e sustentar um alinhamento entre 
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negócios e TIC, mecanismos como anúncios, canais e esforços educacionais 

são utilizados (HAES; GREMBERGEN, 2008; WEILL; ROSS, 2005). A eficácia 

da TIC em uma organização é alcançada quando existe cooperação ativa entre 

a TIC e as unidades de negócios (DE HAES; VAN GREMBERGEN, 2004). Estes 

mecanismos garantem o funcionamento da estrutura criada para a TIC e dos 

processos estabelecidos (HAES; GREMBERGEN, 2008). 

Os mecanismos de Estruturas, de Processos e de Relacionamento 

possibilitam a aplicação prática dos princípios e definições de Governança de 

TIC de uma organização (ALI; GREEN, 2012; WIEDENHÖFT; LUCIANO, 2014), 

devendo estar associados a um ou mais objetivos da Governança de TIC (ALI; 

GREEN, 2012; VAN GREMBERGEN; DE HAES; GULDENTOPS, 2002). 

Segundo Lunardi et al. (2014), os mecanismos têm como objetivo auxiliar 

a implementação da Governança de TIC nas organizações. No estudo, os 

autores identificaram que empresas brasileiras que adotaram os mecanismos de 

Governança de TIC melhoraram significativamente o desempenho em relação 

às empresas que não possuíam tais mecanismos. 

Estudos acadêmicos, como os de Sambamurthy e Zmud (1999), Peterson 

(2001b), Weill e Ross (2004), De Haes e Van Grembergen (2009b), Ali e Green 

(2012) e Wiedenhöft e Klein (2013), têm sido realizados com o objetivo de 

identificar e analisar os mecanismos de GTIC presentes nas organizações. 

O estudo realizado por De Haes e Van Grembergen (2009b) produziu uma 

lista de mecanismos de estruturas, de processos e de relacionamento 

necessários para a adoção da Governança de TIC. Os autores identificaram 33 

mecanismos ao analisarem os resultados da pesquisa realizada em grandes 
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organizações ao redor do mundo. O Quadro 3 a seguir apresenta uma lista de 

12 mecanismos de estrutura identificados nesta pesquisa. 

Quadro 3 - Mecanismos de Estrutura 

Mecanismos de Estrutura Definição 

Comitê de estratégia de TI no nível do 
conselho de administração 

Comitê no nível do conselho de 
administração para garantir que a TI seja 
um item regular da agenda e um assunto de 
relatório para o conselho de administração 

Especialista de TI no conselho de 
administração 

Os membros do conselho de administração 
têm conhecimento e experiência em 
relação ao valor e risco da TI 

Comitê de auditoria de TI em nível do 
conselho de administração 

Comitê de auditoria independente em nível 
do conselho de administração com visão 
geral das atividades de TI 

CIO na comissão executiva 
CIO é um membro pleno do comitê 
executivo. 

CIO (Chief Information Officer) reporta 
direto para o CEO (Chief Executive 
Officer) e / ou Diretor Chefe 
Operacional COO 

O CIO possui uma linha de comunicação 
direta com o CEO e / ou COO 

Comitê de direção de TI (avaliação / 
priorização de investimentos em TI no 
nível de executivo / gerência sênior) 

Comitê de direção no nível executivo ou de 
gerência sênior responsável por determinar 
as prioridades de negócios em 
investimentos em TI 

Agente de Governança de TI 
Função na organização responsável por 
promover, direcionar e gerenciar processos 
de governança de TI 

Agente de conformidade de segurança 
/ riscos 

Função responsável pela segurança, 
conformidade e / ou de risco que 
possivelmente impacta TI. 

Comitê de priorização de projetos 
Comitê diretor composto por pessoas de 
negócios e de TI com foco em priorizar e 
gerenciar projetos de TI 

Comitê de Segurança de TI 
Comitê diretor composto por pessoas de 
negócios e de TI com foco em riscos e 
questões de segurança relacionados a TI 

Comitê de Arquitetura 

Comitê composto por pessoas de negócios 
e de TI que fornecem diretrizes de 
arquitetura e aconselham sobre suas 
aplicações. 

Definição de papéis e 
responsabilidades garantindo o 
alinhamento da governança 

As funções e responsabilidades 
documentadas incluem tarefas de 
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governança / alinhamento para negócios e 
pessoas de TI 

Fonte: Adaptado De Haes e Van Grembergen (2009b) 

Neste mesmo estudo, De Haes e Van Grembergen (2009b) identificaram 

11 mecanismos de processo, conforme o Quadro 4, apresentado a seguir. 

Quadro 4 - Mecanismos de Processo 

Mecanismos de Processo Definição 

Planejamento Estratégico de TI 
Processo formal para definir e atualizar a 
estratégia de TI. 

Sistemas de medição de desempenho 

Medição do desempenho de TI nos 
domínios de contribuição corporativa, 
orientação ao usuário, excelência 
operacional e orientação futura 

Gestão de Portfólio (incluindo casos de 
negócios, economias de informação, 
ROI, payback) 

Processo de priorização para investimentos 
e projetos de TI nos quais negócios e TI 
estão envolvidos (incluindo casos de 
negócios) 

Arranjos baseados em custo total de 
propriedade (por exemplo, com base 
em atividades custeio) 

Metodologia para cobrar de volta os custos 
de TI às unidades de negócios, para 
permitir uma compreensão do custo total de 
propriedade 

Acordos de Nível de Serviço 
Acordos formais entre negócios e TI sobre 
projetos de desenvolvimento de TI ou 
operações de TI 

Framework de governança de TI (Ex. 
COBIT) 

Estrutura de controle e governança de TI 
baseada em processos 

Governança de TI garantindo a auto 
avaliação da TI 

Auto avaliações regulares e atividades 
independentes de garantia da governança 
para controle e avaliação da Governança 
de TI 

Metodologias de governança / 
gerenciamento de projetos 

Processos e metodologias para governar e 
gerenciar projetos de TI. 

Controle e relatórios de orçamentos 
Processos para controlar e reportar 
orçamentos de investimentos e projetos de 
TI 

Elaboração de relatórios das entregas 
e benefícios 

Processos para monitorar os benefícios 
comerciais planejados durante e após a 
implementação dos investimentos / projetos 
de TI. 

COSO / ERM Framework para controle contábil 
Fonte: Adaptado De Haes e Van Grembergen (2009b) 
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Além dos mecanismos de Estrutura e de Processos, outros 10 

mecanismos de relacionamento foram identificados pelos autores, conforme é 

apresentado no Quadro 5 a seguir: 

Quadro 5 - Mecanismos de Relacionamento 

Mecanismos de Relacionamento Definição 

Rotação de trabalho 
Entre o pessoal que trabalha nas unidades 
de negócio e pessoas que trabalha na TI. 

Co-location 
Fisicamente alocar pessoas da área de TI 
nas áreas de Negócio e vice e versa. 

Cross-training 
Treinar pessoas de negócios sobre TI e / ou 
treinar pessoas de TI sobre negócios. 

Gestão do conhecimento (sobre a 
governança de TI) 

Sistemas para compartilhar e distribuir 
conhecimento sobre a governança de TI, as 
responsabilidades, regulamentos, etc. 

Gerentes de Contas de TI/Negócio 
Fazer a ponte entre negócios e TI por meio 
de gerentes de contas que atuam como 
intermediários. 

Executivo / gerência sênior dando o 
bom exemplo 

Executivos sênior e Gerente de TI atuando 
como parceiros. 

Reuniões informais entre negócios e TI 
de gestão executiva / sênior 

Reuniões informais, sem agenda, em que a 
gerência sênior de negócios e de TI falam 
sobre atividades gerais, orientações etc. 
(por exemplo, durante almoços informais). 

Liderança em TI 

Capacidade do CIO ou função similar de 
articular uma visão para a função de TI na 
empresa e garantir que essa visão seja 
claramente entendida pelos gerentes em 
toda a organização. 

Comunicação corporativa interna 
abordando TI em uma base regular 

A comunicação corporativa interna aborda 
regularmente questões gerais de TI. 

Campanhas de sensibilização de 
governança TI 

Campanha para explicar para as pessoas 
de negócios e TI a necessidade de 
governança de TI. 

Fonte: Adaptado De Haes e Van Grembergen (2009b) 

O framework destes autores fornece a possibilidade de se avaliar a 

implementação da governança de TIC através do conjunto de mecanismos de 

Estruturas, de Processos e de Relacionamento. 
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De Haes e Van Grembergen (2015) ressaltam que, para alcançar o 

alinhamento estratégico e entrega de valor ao negócio a partir da Tecnologia da 

Informação e Comunicação, não existe uma abordagem única de 

implementação. Cada organização deve selecionar seu próprio conjunto de 

mecanismos de Governança de TIC adequadas ao seu ambiente organizacional 

(ex.: setor da economia, tamanho, cultura). 

Portanto, a construção de uma governança de TIC efetiva envolve um 

conjunto de mecanismos que tenham como propósito a realização das 

expectativas em relação aos fatores críticos de sucesso para a organização 

(ITGI, 2007).  

 

2.4 EFETIVIDADE DA GOVERNANÇA DE TIC 

De acordo com Cameron (1986), a efetividade é um elemento que não 

apresenta um consenso em torno da sua definição, apresentando múltiplas 

abordagens ou modelos. 

No Quadro 6, Wiedenhoft (2016) apresenta uma síntese das principais 

definições para efetividade organizacional encontradas na literatura, podendo 

ser observadas a evolução do conceito e as mudanças em suas dimensões ao 

longo do tempo. 

Quadro 6 - Abordagens da efetividade organizacional 

ABORDAGEM DESCRIÇÃO AUTOR 

Abordagem por 
Objetivos 

Uma organização é efetiva quando 
atinge seus objetivos internos. 

Georgopoulos e 
Tannenbaum 
(1957) 
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Abordagem de 
Sistemas de 
Recursos 

Uma organização é efetiva quão melhor 
for sua a capacidade de explorar o 
ambiente na aquisição de recursos 
escassos e valiosos. 

Georgopoulos e 
Tannenbaum 
(1957) 

Metas Atingidas 
Uma organização é efetiva quando 
atinge suas metas. 

Etzioni (1964) 

Ecologia das 
Populações 

Uma organização é efetividade quando 
em relação a um padrão externo de 
referência que indica quão bem a 
organização atende às demandas dos 
grupos que dela participam. Nesse caso, 
há uma ampliação dos entendimentos 
anteriores no sentido de 
responsabilidade pelos resultados, 
havendo a necessidade de analisar se 
realmente os objetivos estão de acordo 
com as necessidades do público alvo. 

Pfeffer e 
Salancik (1978) 

Temporal 

Distinguir a efetividade organizacional 
em curto prazo associada à obtenção de 
lucros (critério interno) e efetividade em 
longo prazo relacionada ao 
armazenamento, crescimento, 
sobrevivência e controle do meio 
ambiente (critério externo). 

Katz e Kahn 
(1978) 

Escolhas 
Estratégicas 

Uma organização é efetiva quando têm 
habilidade para satisfazer de modo 
mínimo as expectativas que se tinha a 
seu respeito. 

Lewin e Minton 
(1986) 

Abordagem dos 
Processos 
Internos 

Uma organização é considerada efetiva 
na medida em que não há tensão interna, 
os membros são altamente integrados ao 
sistema, o funcionamento interno da 
organização é caracterizado pela 
confiança e benevolência entre os 
indivíduos e as informações fluem com 
facilidade entre os vários níveis da 
organização. 

Cameron (1986) 

Abordagem dos 
Constituintes 
Estratégicos 

A organização é efetiva à medida que a 
extensão em que todos os constituintes 
estratégicos da organização estão 
minimamente satisfeitos. Deste modo, 
efetividade significava quão bem a 
organização entrega às demandas de 
seus vários stakeholders. 

Cameron (1986) 
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Valores 
Concorrentes 

Uma organização é efetiva quando os 
membros enfatizam de modo diverso os 
diferentes critérios, de acordo com suas 
preferências. Este modelo seria útil 
quando a organização não tem clareza 
de seus próprios critérios ou os mude 
com o tempo de acordo com os 
interesses de seus membros. 

Cameron (1986) 

Legitimidade 

A organização efetiva quando se engaja 
em uma atividade legítima, apresentando 
a capacidade de sobrevivência ao longo 
do tempo. Este seria um modelo útil 
quando o foco principal de interesse 
recaísse sobre questões de 
sobrevivência, declínio e morte entre as 
organizações. 

Cameron (1986) 

Dirigido para os 
Defeitos 

Uma organização é efetiva quando não 
apresenta defeitos. O modelo é útil 
quando a organização não tem clareza 
dos critérios de efetividade ou quando 
forem necessárias várias estratégias 
para aumentar sua efetividade. 

Cameron (1986) 

Sistema de Alto 
Desempenho 

Uma organização efetiva quando ela 
considerada excelente em relação a 
outras organizações similares 

Cameron (1986) 

Modelo dos 
Múltiplos 
Constituintes 

Modelo que contempla o enfoque 
sistêmico das organizações, abordando 
as organizações como uma arena 
política onde se dão divergências de 
interesses o que possibilitaria a 
visualização dos diferentes objetivos de 
seus constituintes (stakeholders). 

Harrison (1994) 

Benefícios 
aplicados 

A organização é efetiva quando os 
resultados do projeto (benefícios ou 
mudanças gerados) são incorporados de 
modo permanente à realidade da 
população atendida. 

Gandolfi (2006) 

Fonte: Wiedenhoft (2016) 

As várias definições e dimensões sobre a efetividade organizacional 

dificulta para as organizações definirem qual seria a melhor abordagem de 

efetividade a ser utilizada para Governança de TIC (WIEDENHÖFT, 2016). 

Segundo Silva e Moraes (2011), existem duas perspectivas principais que 

podem ser utilizadas para definir efetividade em Governança de TIC. A primeira 
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quanto ao aspecto funcional da TI e sua característica como área meio e 

operacional (ex.: hardware, software, infraestrutura, disponibilidade dos serviços 

de TI, recursos, pessoas, ativos financeiros e econômicos); e a segunda 

referente ao negócio, observando a conexão entre os resultados da TI e o 

desempenho organizacional, compreendendo o papel da Governança de TIC e 

sua efetividade em uma visão que engloba o ambiente externo e  as 

características internas de cada organização. 

Cameron (1986) ressalta que para que ocorra efetividade, deve existir um 

equilíbrio entre eficiência e eficácia, ou seja, melhor desempenho organizacional 

possível acrescido da otimização na utilização dos recursos e da qualidade das 

entregas. 

A efetividade da Governança de TIC pode também ser caracterizada pelo 

cumprimento de objetivos relacionados a custo, crescimento, utilização de 

ativos, flexibilidade de negócios (WEILL; ROSS, 2004) e dos requisitos legais e 

regulamentares (BOWEN; CHEUNG; ROHDE, 2007). 

De acordo com Weill e Ross (2004), os seguintes fatores críticos 

impulsionam o atendimento destes objetivos, proporcionando uma Governança 

de TIC efetiva:  

a) Transparência: os mecanismos de Governança de TIC devem ser 

transparentes com equidade nas informações para todos os envolvidos. 

b) Design ativo: os gerentes devem projetar a Governança de TIC de 

acordo com os objetivos e as metas de desempenho da empresa, criando um 

design coerente que possa ser amplamente comunicado. 
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c) Redesenhado com pouca frequência: o desenho da Governança de TIC 

não deve ser realizado de forma frequente, pois requer um grande esforço e gera 

grandes mudanças. Deve ser realizado somente quando ocorrer uma grande 

mudança na Governança Corporativa. 

d) Educação sobre governança de TIC: é fundamental que os gerentes 

aprendam a utilizar os mecanismos de Governança de TIC da melhor forma para 

que sejam mais assertivos durante a tomada de decisão. 

e) Simplicidade: Estruturas de Governança de TIC efetiva são simples e 

tentam atingir um pequeno número de metas de desempenho. Quanto mais 

objetivos, mais difícil é projetar e gerenciar a Governança de TIC, porque cada 

nova meta geralmente exige novos mecanismos de Governança de TIC. 

f) Processo de tratamento de exceções: as empresas de sucesso criam 

continuamente novas oportunidades, algumas das quais não serão suportadas 

pelas decisões de TI existentes. Para dar suporte a essas oportunidades, a 

governança de TIC deve incluir um processo de tratamento de exceções 

claramente declarado para trazer à tona as questões, permitir debates e, o mais 

importante, promover o aprendizado organizacional. 

g) Governança projetada em vários níveis organizacionais: em grandes 

empresas de várias unidades de negócios, a governança de TIC é necessária 

em vários níveis para que proporcione a comunicação entre as diversas 

unidades de negócios da organização. 

h) Incentivos alinhados: deve existir um alinhamento entre os sistemas de 

incentivo e recompensa com os comportamentos que a Governança de TIC foi 

desenhada para incentivar para que a Governança de TIC se torne efetiva. 
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A implementação de mecanismos de Governança de TIC nas 

organizações, alinhados com os seus objetivos, conduzem para uma 

Governança efetiva (WEILL; ROSS, 2004). Segundo Ferguson (2013), a 

efetividade da Governança de TIC pode ser mensurada através da efetividade 

percebida por cada mecanismo implementado na organização. 

Estudos acadêmicos sobre implementações dos mecanismos de 

governança de TIC e o seu impacto na efetividade da governança tem sido 

realizados em diversas organizações (PETERSON, 2001; WEILL; ROSS, 2004; 

ALI; GREEN, 2007; BOWEN; CHEUNG; ROHDE, 2007; DE HAES; VAN 

GREMBERGEN, 2009; HUANG; ZMUD; PRICE, 2010; LIANG et al., 2011; 

FERGUSON et al., 2013; HEINDRICKSON; SANTOS JR, 2014; SANTOS; 

SANTOS, 2017; WIEDENHOFT; LUCIANO; MAGNAGNAGNO, 2017; 

RAYMOND et al., 2019). 

Entre os estudos com esse enfoque, De Haes e Van Grembergen (2009b) 

realizaram um estudo de caso múltiplo em 10 organizações de serviços 

financeiros da Bélgica. Dentre os 33 mecanismos de Governança de TIC 

identificados no estudo, os autores apresentaram uma linha base mínima 

formada por dez mecanismos de Governança de TIC que proporcionaram a 

efetividade nas organizações pesquisadas e que possuem menor complexidade 

de implementação.  

A pesquisa exploratória conduzida por Pereira, Mira da Silva e Lapão 

(2014) em seis organizações de serviços de saúde portuguesas identificou seis 

mecanismos de Governança de TIC mais relevantes para as organizações 

estudadas. 
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Bianchi et at. (2017) realizaram um estudo de caso múltiplo em três 

universidades no Brasil, em Portugal e na Holanda que apresentou uma linha de 

base de mecanismos de Governança de TIC que proporcionam a efetividade 

nestas organizações. 

O Quadro 7 a seguir apresenta um comparativo entre estes estudos, 

realizados em diferentes organizações, destacando em cinza claro os 

mecanismos relevantes para a efetividade da Governança de TIC comuns a dois 

ou mais estudos. 

Quadro 7 - Estudos sobre a efetividade dos mecanismos de Governança de 
TIC 

MECANISMO 
(DE HAES; VAN 

GREMBERGEN, 2009a) 

DEFINIÇÃO 
(DE HAES; VAN 

GREMBERGEN, 2009a) 

ESTUDO 

1 2 3 

Comitê de estratégia de TI 
no nível do conselho de 
administração 

Comitê no nível do 
conselho de 
administração para 
garantir que a TI seja um 
item regular da agenda e 
um assunto de relatório 
para o conselho de 
administração 

X X X 

CIO na comissão executiva 
CIO é um membro pleno 
do comitê executivo. 

X     

CIO (Chief Information 
Officer) reporta direto para o 
CEO (Chief Executive 
Officer) e / ou Diretor Chefe 
Operacional COO 

O CIO possui uma linha 
de comunicação direta 
com o CEO e / ou COO 

X     

Comitê de direção de TI 
(avaliação / priorização de 
investimentos em TI no 
nível de executivo / 
gerência sênior) 

Comitê de direção no 
nível executivo ou de 
gerência sênior 
responsável por 
determinar as prioridades 
de negócios em 
investimentos em TI 

X   X 
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Agente de Governança de 
TI 

Função na organização 
responsável por 
promover, direcionar e 
gerenciar processos de 
governança de TI 

  X X 

Comitê de priorização de 
projetos 

Comitê diretor composto 
por pessoas de negócios 
e de TI com foco em 
priorizar e gerenciar 
projetos de TI 

X     

Definição de papéis e 
responsabilidades 
garantindo o alinhamento 
da governança 

As funções e 
responsabilidades 
documentadas incluem 
tarefas de governança / 
alinhamento para 
negócios e pessoas de TI 

  X   

Planejamento Estratégico 
de TI 

Processo formal para 
definir e atualizar a 
estratégia de TI. 

X   X 

Gestão de Portfólio 
(incluindo casos de 
negócios, economias de 
informação, ROI, payback) 

Processo de priorização 
para investimentos e 
projetos de TI nos quais 
negócios e TI estão 
envolvidos (incluindo 
casos de negócios) 

X     

Acordos de Nível de Serviço 

Acordos formais entre 
negócios e TI sobre 
projetos de 
desenvolvimento de TI 
ou operações de TI 

  X   

Framework de governança 
de TI (Ex. COBIT) 

Estrutura de controle e 
governança de TI 
baseada em processos 

    X 

Metodologias de 
governança / 
gerenciamento de projetos 

Processos e 
metodologias para 
governar e gerenciar 
projetos de TI. 

X   X 

Controle e relatórios de 
orçamentos 

Processos para controlar 
e reportar orçamentos de 
investimentos e projetos 
de TI 

X     

Gestão do conhecimento 
(sobre a governança de TI) 

Sistemas para 
compartilhar e distribuir 
conhecimento sobre a 
governança de TI, as 
responsabilidades, 
regulamentos, etc. 

    X 
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Gerentes de Contas de 
TI/Negócio 

Fazer a ponte entre 
negócios e TI por meio de 
gerentes de contas que 
atuam como 
intermediários. 

  X X 

Liderança em TI 

Capacidade do CIO ou 
função similar de articular 
uma visão para a função 
de TI na empresa e 
garantir que essa visão 
seja claramente 
entendida pelos gerentes 
em toda a organização. 

X X  

1 - Organizações de serviços financeiros da Bélgica (DE HAES; VAN GREMBERGEN, 2009a) 
2 - Organizações de serviços de saúde portuguesas (PEREIRA; MIRA DA SILVA; LAPÃO, 2014) 
3 - Universidades no Brasil, Portugal e Holanda (BIANCHI et al., 2017) 
Fonte: Elaboração própria 

Uma estrutura de Governança de TIC é composta por mecanismos de 

Estrutura, de Processos e de Relacionamento, e estes mecanismos implantados 

podem trazer resultados diferentes em diferentes contextos (TONELLI et al., 

2015). 
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3. METODOLOGIA 

3.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

Para elaboração deste estudo, a abordagem metodológica é de natureza 

qualitativa, por ser a mais adequada para investigar uma área específica e para 

o tratamento das evidências obtidas através de entrevistas individuais com 

perguntas abertas, buscando a compreensão e significado por meio das visões 

e perspectivas dos participantes envolvidos na consulta. Desta forma, buscou-

se fazer emergir a resposta para a questão problema desta pesquisa. 

Segundo Creswell (2010), “a pesquisa qualitativa é um meio para explorar 

e para entender o significado que os indivíduos ou grupos atribuem a um 

problema social ou humano”. 

Na abordagem qualitativa os pesquisadores coletam evidências em várias 

fontes, tais como entrevistas, observações e documentos, não se confiando em 

uma única fonte. Finalmente, eles examinam todas as evidências, extraem 

sentido delas e as organizam em categorias ou temas (CRESWELL, 2010). 

 

3.2 TIPO DE PESQUISA 

3.2.1 Quanto aos Fins 

Esta pesquisa tem a finalidade descritiva por ter o propósito de identificar 

e descrever os mecanismos relevantes para a efetividade da Governança de TIC 

na visão de gestores de um instituto federal de saúde localizado na cidade do 

Rio de Janeiro, referência em sua especialidade de média e alta complexidade 

em Câncer. 
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Segundo Gil (2017), a pesquisa descritiva tem o objetivo de expor 

características claras e bem delineadas de determinada população ou 

fenômeno, para isso envolve técnicas padronizadas e bem estruturadas de 

coletas de seus dados. 

3.2.2 Quanto aos Meios 

Neste estudo, para investigação e fundamentação teórica, os meios 

utilizados foram:  

a) pesquisa bibliográfica, que proporcionou o conhecimento teórico e 

o instrumental analítico em que irá respaldar a interpretação dos 

fatos;  

b) pesquisa documental, que buscou documentos físicos e eletrônicos 

na organização estudada que auxiliem o alcance do escopo do 

estudo; e  

c) pesquisa de campo por meio de entrevistas semiestruturadas e 

observação direta não-participante do pesquisador (VERGARA, 

2016). 

 

3.3 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

Como estratégia metodológica foi adotado o estudo de caso único 

descritivo com abordagem qualitativa.  

O estudo de caso é uma investigação empírica que busca compreender 

um fenômeno contemporâneo em profundidade inseridos em seu contexto de 

mundo real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não 
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são claramente evidentes (YIN, 2015), e os processos organizacionais estão 

inseridos nestas características. Segundo Creswell (2010), esses fenômenos 

podem ser um programa, um evento, uma atividade, um processo ou um ou mais 

indivíduos. 

Segundo Yin (2015), o estudo de caso pode representar uma contribuição 

significativa para a formação do conhecimento e da teoria, confirmando, 

desafiando ou ampliando esta teoria, podendo ajudar a reenfocar as futuras 

investigações em todo um campo. De acordo com o mesmo autor, o estudo de 

caso pode ser usado como caso-piloto, uma introdução de um estudo de casos 

múltiplos. 

Estudos de caso são uma forma valiosa de olhar para o mundo que nos 

rodeia e tem ganhado especial importância nos últimos anos na área de 

Tecnologia da Informação (PEREIRA; MIRA DA SILVA; LAPÃO, 2014). 

Estudos acadêmicos sobre implementações dos mecanismos de 

governança de TIC e o seu impacto na efetividade da governança tem sido 

realizados, porém a maioria dos estudos sobre Governança de TIC tem por 

objeto o setor privado e alguns apresentam conclusões paradoxais. Por este 

motivo, a pesquisa de caso será de fundamental importância devido à 

necessidade de analisar o contexto organizacional, com o fim de descrever os 

mecanismos relevantes para a efetividade da Governança de TIC na visão de 

gestores da área de saúde pública, gerando novos conhecimentos sobre o tema 

e sugerindo proposições para estudos futuros. 

A figura 6 ilustra as etapas a serem desenvolvidas na execução desta 

pesquisa, conforme preconizado por Yin (2015). 
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Figura 6 - Estudo de caso 

 

Fonte: Adaptado de Yin (2015) 

 

 

3.4 VALIDADE E CONFIABILIDADE DA PESQUISA 

A validade qualitativa significa que o pesquisador verifica a precisão dos 

resultados empregando alguns procedimentos, enquanto a confiabilidade 

qualitativa indica que a abordagem do pesquisador é consistente entre diferentes 

pesquisadores e diferentes projetos (GIBBS, 2007). 

Para Yin (2015), o projeto de pesquisa supostamente representa um 

conjunto lógico de proposições, sendo possível julgar a qualidade de qualquer 

projeto determinado através de testes lógicos. O autor sugere quatro testes para 

a verificação da qualidade de um estudo de caso: validade do constructo, 

validade interna, validade externa e confiabilidade.  O Quadro 8 apresenta os 

quatros testes e as táticas recomendas de estudo de caso, relacionando com 

cada fase da pesquisa. 
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Quadro 8 - Táticas do estudo de caso para quatro testes de projetos 

TESTES Tática do estudo de caso 
Fase da pesquisa na 
qual a tática ocorre 

Validade do 
constructo 

• usa múltiplas fontes de evidência coleta de dados 
• estabelece encadeamento de 
evidências 

coleta de dados 

• tem informantes-chave para a 
revisão do rascunho do relatório do 
estudo de caso 

composição 

Validade 
interna 

• realiza a combinação de padrão análise de dados 
• realiza a construção da explicação análise de dados 
• aborda as explicações rivais análise de dados 
• usa modelos lógicos análise de dados 

Validade 
externa 

• usa a teoria nos estudos de caso 
únicos 

projeto de pesquisa 

• usa a lógica da replicação nos 
estudos de casos múltiplos 

projeto de pesquisa 

Confiabilidade 
• usa o protocolo do estudo de caso coleta de dados 
• desenvolve uma base de dados de 
estudo de caso 

coleta de dados 

Fonte: Yin (2015) 

Para garantir o critério de validade da pesquisa foram utilizados os 

seguintes meios: desenvolvimento de categorias de análise com base em um 

consistente referencial teórico; múltiplas fontes de dados extraídos de 

entrevistas e registros de atividades internas; coleta de evidências ao longo das 

entrevistas; e revisão do relatório da pesquisa com informante-chave. 

Para garantir o critério de confiabilidade da pesquisa foi utilizado um 

protocolo para o estudo de caso contendo os procedimentos e as regras gerais 

que deverão ser seguidas para evitar desvios e problemas durante o decorrer da 

pesquisa; foi desenvolvido um banco de dados para análise e realizada uma 

comparação dos resultados encontrados no estudo de caso. 
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3.5 UNIDADE DE ANÁLISE 

A unidade de análise do estudo de caso foi a efetividade percebida dos 

mecanismos da Governança de TIC no seguinte instituto federal de saúde 

localizado na cidade do Rio de Janeiro, referência em sua especialidade de 

média e alta complexidade em Câncer: Instituto Nacional de Câncer José 

Alencar Gomes da Silva (INCA). 

 

3.6 SELEÇÃO DOS SUJEITOS 

Como mencionado anteriormente, o instituto federal selecionado é o 

INCA. A posição de referência no país, seu reconhecimento internacional e os 

índices de Governança de TIC superiores às demais unidades de saúde do Rio 

de Janeiro pesquisadas pelo TCU, influenciaram na escolha.  

A seleção dos sujeitos para entrevista foi baseada nos que “melhor 

ajudarão o pesquisador a entender o problema e a questão de pesquisa” 

(CRESWELL, 2010). Neste intuito, foram selecionados para entrevista gestores 

representantes da Alta Direção; Coordenação de Administração; Coordenação 

de Planejamento e da área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), 

que participam das decisões sobre a TIC dentro do INCA, totalizando 12 (doze) 

colaboradores, conforme apresentado no Quadro 9.  

Quadro 9 - Entrevistados 

Entrevistado Área de Atuação 

E1 TIC 
E2 TIC 
E3 DIREÇÃO GERAL 
E4 TIC 
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E5 TIC 
E6 TIC 
E7 COORDENAÇÃO GERAL 
E8 TIC 
E9 TIC 

E10 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO 
E11 TIC 
E12 TIC 

 Fonte: Elaboração própria 

 

3.7 COLETA DE EVIDÊNCIAS 

Na abordagem qualitativa os pesquisadores coletam evidências em várias 

fontes, tais como entrevistas, observações e documentos, não se confiando em 

uma única fonte. Finalmente, eles examinam todas as evidências, extraem 

sentido delas e as organizam em categorias ou temas (CRESWELL, 2010). 

Segundo Yin (2015), “o uso de múltiplas fontes de evidência na pesquisa 

de estudo de caso permite que o pesquisador aborde uma variação maior de 

aspectos históricos e comportamentais”, tendo como principal vantagem o 

desenvolvimento de linhas convergentes de investigação, proporcionando um 

resultado mais convincente e acurado. 

 Neste estudo, seguindo o preconizado por Creswell (2010) e Yin (2015), 

foram coletadas evidências de múltiplas fontes: entrevistas semiestruturadas em 

profundidade, documentos da organização e elementos oriundos da observação 

direta não-participante do pesquisador. A coleta de dados foi triangulada, 

visando proporcionar credibilidade ao resultado. 

A execução da pesquisa de campo iniciou em março de 2020 com visitas 

ao instituto pesquisado, com o objetivo de apresentar o pesquisador e o projeto, 
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identificar potenciais participantes e convidar os gestores para participar da 

pesquisa (APÊNDICE A). Nessas oportunidades realizou-se a observação direta 

do ambiente. 

 De acordo com Creswell (2010), as entrevistas semiestruturadas devem 

envolver questões com o objetivo de fomentar concepções e opiniões dos 

participantes e, segundo Yin (2015), devem ser direcionadas aos tópicos do 

estudo de caso. 

 Todas as entrevistas semiestruturadas seguiram um mesmo roteiro 

desenvolvido previamente pelo autor com base no referencial teórico. Contudo, 

para evitar interromper a linha de raciocínio do entrevistado, não foi seguida a 

mesma ordem das questões apresentada no roteiro (APÊNDICE D). 

O roteiro de entrevista foi previamente ajustado a partir de uma entrevista 

piloto realizada com o Chefe de TIC do instituto pesquisado, cujas informações 

coletadas foram descartadas da análise. 

Como as entrevistas foram agendadas no segundo trimestre de 2020 - 

momento de pico da pandemia do COVID-19 no Brasil -  elas foram realizadas 

virtualmente através da plataforma Zoom disponível no link https://zoom.us/.  

As entrevistas estão elencadas no Quadro 10, com duração média de 30 

(trinta) minutos. Foram gravados o áudio e o vídeo para posterior análise do 

pesquisador, juntamente com as notas e apontamento feitos durante o diálogo. 

 

 

https://zoom.us/
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Quadro 10 - Condições da realização da pesquisa de campo 

Entrevistado Área de atuação Local Data 
Tempo de 
Gravação 

E1 TIC 
On-line- 
Plataforma Zoom 

20/05 00:27:21 

E2 TIC 
On-line- 
Plataforma Zoom  

20/05 00:39:33 

E3 
DIREÇÃO 

GERAL 
On-line- 
Plataforma Zoom  

06/06 01:10:57 

E4 TIC 
On-line- 
Plataforma Zoom  

10/07 00:23:40 

E5 TIC 
On-line- 
Plataforma Zoom  

12/07 00:23:47 

E6 TIC 
On-line- 
Plataforma Zoom  

13/07 00:21:56 

E7 
COORDENAÇÃO 

GERAL 
On-line- 
Plataforma Zoom  

13/07 00:27:22 

E8 TIC 
On-line- 
Plataforma Zoom  

13/07 00:35:24 

E9 TIC 
On-line- 
Plataforma Zoom  

13/07 00:41:20 

E10 
COORDENAÇÃO 

DE 
PLANEJAMENTO 

On-line- 
Plataforma Zoom  

14/07 00:31:15 

E11 TIC 
On-line- 
Plataforma Zoom  

14/07 00:20:33 

E12 TIC 
On-line- 
Plataforma Zoom  

15/07 00:17:43 

Fonte: Elaboração própria 

Entre os entrevistados, quatro eram do círculo de relacionamento diário 

do pesquisador no instituto. Para estes entrevistados foi reiterado que o 

pesquisador iria interferir o mínimo possível, podendo os entrevistados ficarem 

à vontade para se expressarem, com o objetivo de minimizar a possiblidade dos 

participantes se sentirem constrangidos e/ou não agirem de forma espontânea 

no decorrer da entrevista. 
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Aos participantes da pesquisa, o pesquisador apresentou-se como 

estudante de mestrado, sendo esclarecido os propósitos do estudo, sua 

participação voluntária, a garantia do sigilo e anonimato (APÊNDICE B e 

APÊNDICE C), os procedimentos a serem realizados e a possibilidade de 

complementação em data posterior para confirmação do entendimento dos 

dados e ou eliminar dúvidas do entrevistador quanto ao conteúdo da conversa 

inicial. Antes da última pergunta foi realizada uma breve explicação sobre a 

definição de cada mecanismo pesquisado. 

A partir da décima entrevista, o pesquisador observou que as respostas 

dos entrevistados se tornaram comuns e repetitivas, não sendo identificado 

nenhum novo elemento, ocorrendo a saturação teórica.  De acordo com Glaser 

e Strauss (1967), quando a aprendizagem incremental é mínima, ocorre a 

saturação teórica. 

Na análise documental foram coletados os seguintes documentos 

institucionais com o intuito de contribuir com informações para as outras fontes 

de evidências: portarias, normas, Planejamento Estratégico de TIC, relatórios, e-

mails e atas de reuniões. 

 

3.8 TRATAMENTO E ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS 

O tratamento e análise da evidências foi moldado na interação entre as 

percepções do pesquisador e dos entrevistados através da abordagem sugerida 

por Creswell (2010) para pesquisas de natureza qualitativa. 

O processo envolve: extrair sentido dos dados do texto e da imagem; 

preparar os dados para a análise; conduzir diferentes análises; representar os 
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dados e realizar uma intepretação do significado mais amplo dos dados 

(CRESWELL, 2010). 

A abordagem sugerida por Creswell (2010), conforme Figura 7, é linear, 

hierárquica, construída de baixo para cima, mas, segundo o autor, na prática ela 

é interativa, com os estágios inter-relacionados e nem sempre se apresentando 

na mesma ordem. 

Figura 7 - Análise de dados na pesquisa qualitativa 

 

Fonte: Creswell (2010) 

Deste modo as seguintes etapas foram realizadas: 

a) Os dados coletados foram organizados e preparados para a análise 

através da transcrição das entrevistas, digitalização do material coletado e das 

anotações de campo; 

b) Todos os dados foram lidos para obter uma percepção geral das 

informações e refletir sobre o seu significado global; 
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c) Foi realizada uma análise detalhada com um processo de codificação 

para organizar o material em blocos/segmentos de texto atribuindo categorias; 

d) Através do processo de codificação foram gerados temas que 

abordaram as múltiplas perspectivas dos indivíduos entrevistados; 

e) como etapa final, foi realizada a interpretação dos resultados através 

da comparação com as informações coletadas na literatura. 

Em relação a codificação dos dados, a partir das três dimensões da 

Governança de TIC (Estrutura, Processo e Relacionamento), as categorias 

(APÊNDICE E) foram estabelecidas com base nos mecanismos selecionados no 

Quadro 7 do referencial teórico. Se o mecanismo foi adotado por mais de um 

estudo, isto é uma indicação que este mecanismo poderia ser relevante para a 

efetividade da Governança de TIC em outra organização. Os estudos elencados 

no Quadro 7 foram selecionados devido a relevância das organizações 

pesquisadas: Organizações de serviços de saúde portuguesas (PEREIRA; MIRA 

DA SILVA; LAPÃO, 2014); Organizações de Ensino (BIANCHI et al., 2017); e 

Organizações de serviços financeiros da Bélgica (DE HAES; VAN 

GREMBERGEN, 2009b). 

Creswell (2010) afirma que dados coletados e analisados de diversas 

fontes possibilitam ao pesquisador avaliar melhor a precisão dos resultados e 

auxiliam a validação do estudo.  

A triangulação foi realizada por meio da convergência de diferentes fontes 

de evidência e utilizado o software NVivo 12 Plus para a auxiliar o pesquisador 

na análise qualitativa dos dados.  
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3.9 LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

Como a abordagem metodológica da pesquisa é de natureza qualitativa e 

compreende o estudo a partir da visão de gestores de uma única instituição, não 

é cabível a generalização estatística que leve à extensão dos achados as demais 

organizações, limitando este estudo unicamente a representar a realidade da 

organização estuda no momento da pesquisa. 

Em relação às entrevistas, a inexperiência do pesquisador em relação à 

pesquisa qualitativa pode gerar, de forma involuntária, algum tipo de indução que 

acarrete alguma perda de informações significativas e relevantes. Existe também 

o aspecto da veracidade das entrevistas a serem realizadas, visto que os 

entrevistados, consciente ou inconscientemente, em algum momento da 

entrevista, podem colocar opiniões que não correspondam realmente às suas 

verdadeiras convicções.  

Outra possível limitação diz respeito ao fato de o pesquisador ter atuado 

no apoio à Área de Governança de TIC no instituto pesquisado, o que pode gerar 

vieses de influência no tratamento e na análise do material, incluindo a 

transposição do oral para o escrito, em decorrência de suas próprias vivências. 

Todos os esforços foram envidados com o intuito de neutralizar essas 

limitações. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

As entrevistas semiestruturadas foram transcritas e analisadas na mesma 

ordem do roteiro de entrevista, e juntamente com os documentos coletados. A 

riqueza das informações coletadas na pesquisa de campo, a maturidade do 

instituto e a vasta experiência dos entrevistados, em sua maioria, permitiram 

dissertar sobre os temas com a profundidade e com a consistência necessárias. 

4.1 CASO ESTUDADO 

4.1.1 Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva – INCA 

O INCA, referência nacional e internacional em sua especialidade de 

média e alta complexidade em Câncer, é o órgão do Ministério da Saúde (MS), 

diretamente vinculado à Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES) e 

integrante do Sistema Único de Saúde (SUS) do Governo Federal. 

Sua relevância para o Sistema Único de Saúde (SUS) está descrita na 

própria Lei Orgânica do SUS – Lei nº 8.080/1990, art. 41 – que destacou o INCA 

como “referencial de prestação de serviços, formação de recursos humanos e 

para transferência de tecnologia” na área de Oncologia. 

Conforme a Lei de nº 8.691, de 28 de julho de 1993, o INCA é uma 

Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT), cujos principais objetivos são a 

promoção e a realização da pesquisa e do desenvolvimento científico e 

tecnológico do País.  

Constitui-se ainda como um Centro de Assistência em Alta Complexidade 

em Oncologia (Cacon), conforme Portaria SAS/MS nº 140/2014, e atua na 
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formulação da Política Nacional de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do 

Câncer. 

O INCA tem como missão promover o controle do câncer com ações 

nacionais integradas em prevenção, assistência, ensino e pesquisa. Tais ações 

são de caráter multidisciplinar e incluem a atuação na produção, normatização e 

disseminação de conhecimento em áreas estratégicas e geração de informação 

epidemiológica; a assistência médico-hospitalar; a formação de profissionais 

especializados; e o desenvolvimento de pesquisas na área oncológica. Tem por 

objetivo estratégico exercer plenamente o papel governamental nas políticas de 

prevenção e controle do câncer, assegurando a implantação das ações 

correspondentes em todo o Brasil e, assim, contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida da população. 

Os objetivos estratégicos do Instituto são: alavancar a integração 

institucional para potencializar os resultados do INCA, com vistas ao 

fortalecimento do SUS e do protagonismo nacional; fortalecer a política de 

desenvolvimento de pessoas com foco na gestão por competência; e impulsionar 

a eficiência dos processos de trabalho, contribuindo para o alcance de uma 

gestão de excelência no SUS. 

Sua missão e visão são rediscutidos a cada novo ciclo de planejamento, 

onde são construídos os objetivos estratégicos institucionais para o período. São 

norteadores desse processo de planejamento as instâncias de governança e os 

princípios de eficiência, responsabilidade e transparência, associados a uma 

cultura de resultados que tem como base o estabelecimento e acompanhamento 

de indicadores e metas. 
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O Instituto é composto por diversas unidades, localizadas em 18 (dezoito) 

endereços, em diferentes bairros do município do Rio de Janeiro. Além das 

unidades de pesquisa, prevenção, hotelaria, administrativa e abastecimento, o 

instituto é composto por quatro unidades hospitalares (Hospital do Câncer I, 

Hospital do Câncer II, Hospital do Câncer III e Hospital do Câncer IV) e do Centro 

de Transplante de Medula Óssea (CEMO). Todas as unidades hospitalares do 

instituto possuem certificado de Acreditação pela Joint Commission International, 

onde operam de acordo com padrões internacionais de qualidade no 

atendimento médico e hospitalar.  Essas unidades hospitalares realizam ações 

de confirmação diagnóstica, estadiamento, tratamento, reabilitação e cuidados 

paliativos de todos os tipos de neoplasias malignas. A atividade assistencial 

encontra-se integrada com o ensino (nas modalidades de ensino técnico, 

residência médica e multiprofissional, pós-graduação lato e stricto sensu) e a 

pesquisa, e participa como consultora técnica em ações de prevenção do câncer. 

A área clínica hospitalar disponibiliza no INCA um total de 395 leitos, 

distribuídos por cinco unidades: Hospital do Câncer I, com 172 leitos para 

atendimento à grande maioria das subespecialidades em Oncologia; Hospital do 

Câncer II, com 83 leitos para Ginecologia Oncológica e Tecido Ósseo Conectivo; 

Hospital do Câncer III, com 52 leitos para atendimento a cânceres de mama; 

Hospital do Câncer IV, com 56 leitos para cuidados paliativos de pacientes com 

cânceres avançados e fora de possibilidade de tratamento curativo; e o Centro 

de Transplante de Células-Tronco, com 32 leitos, responsável por esta atividade 

no Instituto. O total de leitos inclui leitos de internação hospitalar, de terapia 

intensiva e pronto atendimento.  
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No ano de 2019, o Instituto teve 7.422 novas matrículas, realizando um 

total de 205.588 consultas médicas, 13.438 internações e 8.600 cirurgias. Os 

Quadros 11 e 12 apresentam o capital e os principais resultados do INCA, 

respectivamente, no ano de 2019. 

Quadro 11 - Capital INCA 

Humano Força de trabalho composta por 3.091 profissionais. 
Financeiro Orçamento total de R$ 416,77 milhões. 

Produtivo 
4 áreas finalísticas (Prevenção e Vigilância, Ensino, Pesquisa 
e Assistência). 
4 unidades hospitalares + CEMO, disponibilizando 395 leitos. 

Intelectual 
Assistência médica; Ensino multidisciplinar; Pesquisa; Ações 
de prevenção, detecção precoce e vigilância do câncer. 

Relacionamento 100% SUS. 
Fonte: Elaboração própria 

Quadro 12 - Resultados INCA 

Atendimentos 

7.422 novas matrículas 

205.588 consultas médicas 
40.839 atendimentos de quimioterapia que corresponde a 33% 
dos atendimentos em quimioterapia (SUS) realizados no 
município do Rio de Janeiro e 20% dos atendimentos de 
quimioterapia (SUS) realizados no estado do Rio de Janeiro 
102 transplantes de medula óssea 
40.977 atendimentos de radioterapia que corresponde a 62% 
dos atendimentos de radioterapia (SUS) realizados no município 
do Rio de Janeiro e a 27% dos atendimentos de radioterapia 
(SUS) realizados no estado do Rio de Janeiro 
8.600 cirurgias oncológicas hospitalares e ambulatoriais que 
corresponde a 44% das cirurgias oncológicas (SUS) realizadas 
no município do Rio de Janeiro e 27% das cirurgias oncológicas 
(SUS) realizadas no estado do Rio de Janeiro 
9.113 visitas domiciliares 
14.092 atendimentos ambulatoriais 
13.438 internações hospitalares 
79,27% de taxa de ocupação hospitalar 

Informação 
96% dos registros de câncer de base populacional (RCBP)  
153 artigos publicados em revistas indexadas 

Formação e 
Pesquisa 

31 cursos EAD disponibilizados com 1.549 alunos certificados 
137 alunos ativos nos Programas de Mestrado e Doutorado 
363 pesquisas em andamento 
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Publicação de 4 edições da Revista Brasileira de Cancerologia 
(RBC) com mais de 60 artigos científicos 
183 alunos ativos no programa de residência médica 

Cooperação 

Parcerias com 55 instituições nacionais, incluindo agências de 
fomento, universidades, hospitais, centros de pesquisa, 
fundações, institutos e redes de pesquisa para o 
desenvolvimento de projetos 

Fonte: Elaboração própria 

O INCA possui uma estrutura de governança baseado no modelo de 

colegiado que privilegia a gestão participativa e compartilhada, em vigor desde 

2004, sendo composta pelo Conselho Deliberativo, Diretoria-Executiva, 

Câmaras Técnico-Políticas, Conselho Consultivo e Comissão de Orçamento e 

Gestão. A formalização desta estrutura de governança, incluindo sua 

composição e seu funcionamento, estão definidos por meio de orientações 

contidas em documentos institucionais. São este: Portaria nº 031, de 9 de 

fevereiro de 2004; Portaria nº 1.419/GM/MS, de 8 de junho de 2017; Portaria nº 

73, de 22 de janeiro de 2018 e Portaria nº 196/MS, de 19 de março de 2018. 

As instâncias de Governança e Gestão do INCA, bem como a sua relação 

com órgãos superiores e a sociedade, por meio de instâncias preconizadas pelo 

SUS, estão representadas na Figura 8. 

Figura 8 - Estrutura de Governança INCA 

 

Fonte: INCA (2020) 
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De acordo com o Relatório de Gestão 2019 (INCA, 2020), os atores e os 

níveis de governança envolvidos no modelo acima são: 

a) Alta Direção – formado pela Diretoria Geral do INCA, Diretores das 

unidades assistenciais e Coordenadores. 

b) Conselho Deliberativo (CD) - É a instância máxima para tomada de 

decisões no Instituto. Tem como principais competências formular 

e examinar políticas; analisar e acompanhar os cenários internos e 

externos; definir linhas estratégicas de ação; aprovar e 

acompanhar o planejamento estratégico; aprovar os regimentos 

internos; deliberar sobre a política de pessoal; participar da 

elaboração da Política Nacional de Prevenção e Controle de 

Câncer. 

c) Diretoria-Executiva - À Diretoria-Executiva compete executar as 

políticas e estratégias aprovadas pelo CD, elaborar ações 

referentes ao planejamento tático-operacional, acompanhar e 

avaliar o desempenho das unidades técnico-científicas, 

administrativas e de apoio aos programas desenvolvidos pelo 

INCA. 

Ainda de acordo com o Relatório de Gestão 2019 (INCA, 2020), as 

principais instâncias internas de apoio à Governança são: 

a) Comissão de Orçamento e Gestão - É uma instância deliberativa, 

de composição multissetorial, com natureza de decisão colegiada 

acerca do alinhamento entre os processos de planejamento, 

programação e execução orçamentária. Adota como principal 
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metodologia a avaliação sistemática e a priorização das demandas 

institucionais para a aquisição de medicamentos, insumos 

hospitalares e contratação de serviços necessários para a 

manutenção das atividades essenciais do Instituto. Constitui-se 

como principal instância decisória nas deliberações sobre as 

questões orçamentárias. Está Comissão possui os seguintes 

representantes em sua composição: Direção Geral; Chefia de 

Gabinete; Divisão de Planejamento – DIPLAN; Serviço de 

Tecnologia da Informação – STI; Coordenação de Administração 

Geral – COAGE; Divisão de Orçamento e Finanças – DOF; Divisão 

de Suprimentos – DISUP; Coordenação de Ensino – COENS; 

Coordenação de Pesquisa – COPQ; Coordenação de Prevenção 

e Vigilância – CONPREV; Coordenação de Gestão de Pessoas – 

COGEP; Coordenação de Assistência – COAS; Hospital do 

Câncer I – HC I; Hospital do Câncer II – HC II; Hospital do Câncer 

III – HC III; Hospital do Câncer IV – HC IV; e Centro de Transplante 

de Medula Óssea – CEMO. 

d) Câmaras Técnico-Políticas (CTP) - São instâncias de debate 

institucional e assessoramento ao Conselho Deliberativo no 

processo de avaliação e acompanhamento do planejamento anual. 

Sua composição é multidisciplinar, não hierarquizada, e aberta à 

participação de funcionários de diversos setores e convidados 

externos. O INCA conta com quatro CTP: Atenção Oncológica; 

Informação, Educação e Comunicação; Incorporação Tecnológica; 

e Desenvolvimento Institucional. 
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e) Conselho Consultivo do INCA (CONSINCA) - O CONSINCA é 

formado por entidades de âmbito nacional, representativas de 

vários setores que contribuem para elaboração de normas relativas 

à estrutura e financiamento da atenção oncológica no País. Cabe 

ao CONSINCA pronunciar-se, sob demanda da Direção-Geral, 

sobre a política de controle do câncer e o desenvolvimento dessas 

ações nas entidades públicas e privadas que integram o SUS. 

f) Comitê Estratégico e Gestor de Tecnologia da Informação - 

Instância que tem como finalidade direcionar, monitorar, avaliar o 

uso das Tecnologias da Informação e Comunicação para alcance 

dos objetivos estratégicos da instituição e consequente melhora na 

prestação de serviços à sociedade. 

g) Comitê de Segurança da Informação - O Comitê de Segurança da 

Informação tem, entre suas atribuições, assessorar no fomento à 

cultura e iniciativas de segurança da informação e comunicação, 

propor normas e procedimentos internos, em conformidade com as 

legislações existentes sobre o tema. 

h) Comissão Permanente de Controle Interno (CPCI) - Instância que 

tem como atribuição definir a Política de Gestão de Risco e Matriz 

de Risco Institucional. O trabalho desenvolvido pela CPCI deve 

definir, agrupar e quantificar os riscos institucionais das diversas 

áreas do Instituto, tanto assistenciais quanto administrativas, 

criando a vinculação entre riscos e objetivos estratégicos, riscos 

significativos quantificados e medidas específicas de mitigação de 

riscos. 



77 
 

i) Ouvidoria-geral - Esse meio de comunicação recebe, analisa e 

encaminha as manifestações de funcionários, pacientes, familiares 

ou qualquer cidadão à Direção-Geral, à direção das unidades 

hospitalares e às coordenações do INCA, que dão 

encaminhamento e acompanham a solução das demandas, 

promovendo-se assim a gestão participativa e compartilhada. 

Recebe, ainda, manifestações por meio do Sistema de Ouvidorias 

do Ministério da Saúde – OuvidorSUS. A Ouvidora-geral, na sua 

essência, constitui-se como uma importante ferramenta de gestão, 

na medida em que canaliza as manifestações que, tratadas, 

poderão trazer melhorias para o Instituto. 

A Figura 9 representa a estrutura regimental do Instituto Nacional de 

Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), necessária para o funcionamento 

adequado do instituto e para o cumprimento de suas atividades.  
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Figura 9 - Estrutura regimental do INCA 

 

Fonte: INCA (2020a)  
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Dentre os serviços do INCA, o Serviço de Tecnologia da Informação (STI), 

subordinado ao Gabinete da Direção Geral, é responsável pela gestão, operação 

e manutenção de todos os recursos de TIC. O STI também é membro do Comitê 

Estratégico e Gestor de Tecnologia da Informação (CEGTI), no qual tem a função 

de acompanhar os principais projetos de TI em andamento, e de estabelecer a 

conexão com as diretrizes estratégicas do INCA através da priorização de 

demandas de tecnologia. 

O STI está estruturado nas seguintes áreas: Governança e Inovação em 

TIC; Desenvolvimento de Sistemas; e Recursos Tecnológicos, conforme 

apresentado na figura 10. 

 

Figura 10 - Estrutura organizacional STI 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

O Quadro 13 elenca as atribuições definidas para a área de Governança 

e Inovação em TIC. 

Quadro 13 - Atribuições da área de Governança e Inovação em TIC 

1 Elaborar e manter o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI). 

2 Propor e controlar os planos, programas e projetos de tecnologia da 
informação. 
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3 Coordenar a gestão de mudança nos ambientes de tecnologia da 
informação em operação. 

4 Acompanhar o desenvolvimento de sistemas e soluções de infraestrutura, 
buscando soluções integradas, em articulação com as demais 
coordenações da DTI. 

5 Efetuar a análise de impacto de tecnologia da informação para elaboração 
de normas e dispositivos regulatórios. 

6 Identificar necessidades de inovações tecnológicas, propor soluções com 
base em modernos recursos metodológicos e tecnológicos e empreender 
estudos e levantamentos que busquem promover o desenvolvimento e o 
aprimoramento da área de tecnologia da informação. 

7 Difundir as boas práticas em governança de tecnologia da informação e 
gerenciamento de projetos com a proposição de indicadores e 
mecanismos de controle. 

9 Fiscalizar ou gerir os contratos de prestação de serviços relativos à 
tecnologia da informação nos assuntos pertinentes a sua área de atuação. 

Fonte: Adaptado de INCA (2020b) 

 

O Quadro 14 a seguir apresenta as atribuições definidas para a área 

Desenvolvimento de Sistemas 

Quadro 14 - Atribuições definidas para a área Desenvolvimento de Sistemas 

1 Analisar, planejar e prover o atendimento das demandas referentes ao 
desenvolvimento, manutenção ou evolução dos sistemas de informação 
ou portais. 

2 Planejar e prover o atendimento das demandas referentes à análise de 
informações, extração ou mineração de dados. 

3 Controlar, orientar e executar a instalação, adaptação e integração dos 
sistemas de informação adquiridos ou desenvolvidos, garantindo a 
disponibilidade de acesso a informações. 

4 Garantir a integração, consistência e qualidade das informações nos 
bancos de dados corporativos e a aderência das soluções sistêmicas à 
arquitetura de tecnologia da informação definida. 

5 Definir e manter os modelos, metodologia e padrões de qualidade, 
arquitetura de tecnologia da informação e de desenvolvimento de 
software. 

6 Manter atualizada a documentação de sistemas e soluções desenvolvidas. 
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7 Identificar as demandas de tecnologia da informação junto às áreas 
usuárias, compondo e mantendo atualizados os planos de produtos 
respectivos. 

8 Realizar as atividades de gerência de configuração e de qualidade dos 
artefatos gerados ao longo do ciclo de vida dos projetos e das atividades 
de manutenção dos sistemas de informação, sítios de internet, intranet, 
sistemas legados, e demais portais corporativos. 

9 Fiscalizar ou gerir os contratos de prestação de serviços relativos à 
tecnologia da informação nos assuntos pertinentes a sua área de atuação. 

Fonte: Adaptado de INCA (2020b) 

 

As atribuições definidas para a área de Recursos Tecnológicos são 

apresentadas no Quadro 15 abaixo. 

Quadro 15 - Atribuições definidas para a área de Recursos Tecnológicos 

1 Fiscalizar e gerencia os contratos de prestação de serviços relativos à 
tecnologia da informação nos assuntos pertinentes a sua área de atuação. 

2 Apoiar na Governança Corporativa de Tecnologia da Informação de modo 
a garantir que a Tecnologia da Informação (TI) agregue valor ao negócio 
da Instituição, com riscos mitigados e aceitáveis. 

3 Gerenciar e executar os serviços de atendimento aos usuários no que diz 
respeito à instalação e manutenção, configuração e testes de hardware, 
software e rede, bem como dispositivos computacionais móveis. 

4 Realizar a gestão de incidentes e problemas associados aos serviços de 
TI. 

5 Providenciar e supervisionar a instalação de estações de trabalho de 
acordo com as demandas dos usuários. 

6 Definir as especificações técnicas para subsidiar a elaboração de projetos 
para aquisição de novos equipamentos de informática voltados ao suporte 
e serviços ao usuário. 

7 Coordenar e manter o acesso de usuários de rede discriminando o acesso 
aos diversos recursos tecnológicos existentes. 

8 Supervisionar as ações dos técnicos responsáveis pelo atendimento aos 
usuários de informática. 

9 Supervisionar, controlar e realizar levantamentos dos recursos 
computacionais. 

10 Promover a guarda dos sistemas desenvolvidos por terceiros utilizados. 
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11 Instalar e remover adequadamente os equipamentos de informática, 
garantindo a integração e conectividade dos mesmos à rede interna 

12 Coordenar e manter a relação de softwares adquiridos e licenças 
disponíveis, bem como a quais usuários estão vinculados. 

13 Monitorar e manter a disponibilidade de serviços de processamento de 
dados, hardware, software e de rede de comunicação. 

14 Gerir o funcionamento do Centro de Processamento de Dados e 
ambientes externos de contingência. 

15 Promover e coordenar a elaboração de projetos para execução de 
atividades relacionadas com o estudo, implantação, modernização, 
avaliação de produtos e serviços, aquisição, expansão, remanejamento, 
segurança e utilização dos recursos computacionais, visando a sua 
compatibilidade e integração; 

16 Implantar e avaliar as soluções sistêmicas quanto ao seu desempenho, 
dimensionamento, administração, segurança e compatibilidade em 
articulação com a Área de Desenvolvimento de Sistemas. 

17 Promover e coordenar os estudos de prospecção tecnológica, com vistas 
a identificar novos produtos ou serviços mais adequados para a 
infraestrutura dos recursos de informática. 

18 Realizar a gestão de capacidade, configuração, mudanças e continuidade 
do ambiente de tecnologia da informação. 

19 Propor adoção de normas, diretrizes, padrões técnicos e procedimentos 
para o uso eficiente dos recursos, equipamentos de TI e programas de 
computador, bem como definir os padrões para a estruturação da 
Comunicações de dados e de teleprocessamento; 

20 Propor a adoção de normas, diretrizes, padrões técnicos e definir 
procedimentos, de forma a promover o maior nível de segurança física e 
lógica do ambiente de informática, inclusive com relação às interconexões 
com outros ambientes 

21 Planejar, implementar e controlar as interconexões com outras redes 

22 Gerenciar a rede de computadores, promovendo o controle e a 
conservação dos dados e equipamentos de TI, inclusive na instalação. 

23 Supervisionar e controlar os meios de Comunicações de dados, avaliando 
o desempenho e a utilização dos recursos 

24 Acompanhar e avaliar a prestação de serviços computacionais realizado 
por terceiros. 

25 Implantação de novos projetos e prospecção de novas tecnologias. 

26 Implantar, disseminar, coordenar e monitorar políticas, normas, 
procedimentos e padrões para a gestão da segurança da informação em 
alinhamento à Política de Segurança da Informação e Comunicações do 
INCA. 
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27 Identificar a necessidade de expansão ou atualização tecnológica dos 
recursos e ativos de infraestrutura de hardware, software e rede. 

28 Apoiar as atividades da Comissão Permanente de Licitação nas 
aquisições de bens e serviços de tecnologia da informação. 

29 Executar outras competências que lhe forem cometidas, no seu campo de 
atuação. 

Fonte: Adaptado de INCA (2020b) 

As iniciativas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) 

adotadas pelo INCA, e executas pelo STI, se dão a partir das regulamentações 

e diretrizes do Governo Federal, em especial atenção aos dispostos pelo 

Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), 

do Ministério da Economia, pelos Órgãos de Controle e pelo Gabinete de 

Segurança Institucional da Presidência da República. Dentre as 

regulamentações, destacam-se a Instrução Normativa ME/SGD nº 1/2019 e a 

Instrução Normativa GSI/PR nº 1/2008 e suas atualizações. Também são 

utilizados como referência os guias de boas práticas, como o Information 

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

Related Technologies (COBIT) e normas ISO séries 20.000 e 27.000. 

Para executar as iniciativas de Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC) adotadas pelo INCA, o STI é composto por 20 (vinte) servidores no cargo 

de Analista de C&T nos níveis pleno e sênior e 76 terceirizados nos cargos de 

Analista de TIC e Técnico de TIC. Tais iniciativas representaram no ano de 2019 

um montante de recursos aplicados em TIC no valor de R$ 18.188.646,35, sendo 

R$ 2.191.513,50 em investimento e R$ 15.997.132,85 em custeio. 
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4.2 PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

O Quadro 17, a seguir, apresenta informações referentes ao perfil dos 

entrevistados que contribuíram com informações para a pesquisa. 

Quadro 16 - Perfil dos entrevistados 

Entrevistado Cargo Área de atuação 

Tempo 
no 

cargo 
atual 

(anos) 

Tempo no 
Instituto 
(anos) 

Formação 
(graduação) 

Formação (pós-
graduação) 

Outras 
formações 

Tempo de 
experiência 
em TIC (anos) 

E1 

Analista 
de Ciência 

e 
Tecnologia 

TIC 5 5 
Sistemas de 
Informação 

MBA em 
Gerenciamento de 
Projetos; Especialista 
em Gestão em 
Administração 
Pública; Especialista 
em Gestão em Saúde 
Pública 

Mestrado em 
Gestão em 
Estratégia 

15 

E2 

Analista 
de Ciência 

e 
Tecnologia 

TIC 5 22 
Processamento de 
dados 

MBA Rede de 
Computadores 

Mestrado em 
Saúde Pública 

32 

E3 

Analista 
de Ciência 

e 
Tecnologia 

DIREÇÃO 
GERAL 

1 34 Economia 
MBI em Saúde e 
Especialização em 
Análise de Sistema. 

- - 

E4 

Analista 
de Ciência 

e 
Tecnologia 

TIC 5 5 
Telecomunicações 
- Redes 

MBA Análise de 
Sistemas 

- 35 

E5 

Analista 
de Ciência 

e 
Tecnologia 

TIC 20 20 
Engenharia 
Elétrica 

MBA Análise de 
Sistemas 

Mestrado 
profissional em 
Administração 
Hospitalar 

35 

E6 

Analista 
de Ciência 

e 
Tecnologia 

TIC 5 5 
Processamento de 
dados 

- - 39 

E7 

Analista 
de Ciência 

e 
Tecnologia 

COORDENAÇÃO 
GERAL 

9 9 Administração - - - 

E8 

Analista 
de Ciência 

e 
Tecnologia 

TIC 5 5 
Sistemas de 
Informação 

MBA Gestão de 
Sistemas de 
Informação 

Mestrado em 
Gerenciamento 
de Sistemas de 
Informação 

32 

E9 

Analista 
de Ciência 

e 
Tecnologia 

TIC 5 5 
Processamento de 
dados 

MBA E-business 
Mestrado em 
Administração 

35 

E10 

Analista 
de Ciência 

e 
Tecnologia 

COORDENAÇÃO 
DE 

PLANEJAMENTO 
5 5 Administração - 

Mestrado em 
Gestão Pública 
em Serviços de 
Saúde 

- 
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E11 

Analista 
de Ciência 

e 
Tecnologia 

TIC 5 5 
Sistemas de 
Informação 

- - 20 

E12 

Analista 
de Ciência 

e 
Tecnologia 

TIC 5 5 
Sistemas de 
Informação 

- 
Mestrado em 
Sistemas de 
Informação 

12 

Fonte: Elaboração própria 

Conforme apresentado no Quadro 17, os entrevistados possuem alto nível 

de escolaridade, a grande maioria com pós-graduação e mestrado, são 

especialistas em suas áreas com no mínimo cinco anos de atividade no instituto 

e atuam como gestores de Tecnologia da Informação ou compõem o quadro de 

gestores da alta administração do instituto.  

 

4.3 DOCUMENTOS INTERNOS 

Os documentos coletados durante a pesquisa estão apresentados no 

Quadro 18.  

Quadro 17 - Documentos internos 

Documento Descrição 

D1 
Ata de Reunião do Comitê Estratégico e Gestor de 
Tecnologia da Informação e Comunicações (CEGTIC) 

D2 
Ata de Reunião do Comitê Estratégico e Gestor de 
Tecnologia da Informação e Comunicações (CEGTIC) 

D3 
Ata de Reunião do Comitê Estratégico e Gestor de 
Tecnologia da Informação e Comunicações (CEGTIC) 

D4 
Ata de Reunião do Comitê Estratégico e Gestor de 
Tecnologia da Informação e Comunicações (CEGTIC) 

D5 
Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações 
(PDTIC) 2020-2021 

D6 Plano Estratégico do INCA 2020-2023 

D7 Portaria INCA nº 31, de 09-02-2004 
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D8 Portaria INCA nº 417 de 02-05-2016 

D9 Relatório de Gestão INCA 2019 

D10 Portaria MS nº 918 de 14-05-2008 

D11 Portaria INCA nº 165, de 28-02-2018 

D12 Portaria INCA nº 647, de 14-05-2008 

D13 Memorando n. º 07/2016 

D14 Contrato 164/2019 

D15 Contrato 168/2020 

D16 Termo de Referência 

D17 Currículo Lattes - Chefe SETI/INCA 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.4 ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS COLETADAS 

4.4.1  Objetivos da Governança de TIC  

As evidências coletadas foram analisadas com o objetivo de identificar os 

objetivos da Governança de TIC no instituto, tendo como base os objetivos 

citados por Weill (2004) e citados por Luciano e Macadar (2016). 

De acordo com a análise das evidências coletadas, o Serviço de 

Tecnologia da Informação (STI) definiu os Objetivos abaixo, alinhados com os 

Objetivos Estratégicos do Instituto. Os objetivos identificados foram organizados 

em perspectivas.  
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4.4.1.1 Perspectiva: crescimento e atendimento do negócio 

a) Consolidar a TIC do INCA como instrumento viabilizador da 

execução de estratégias, atendendo as necessidades da organização e 

visando agregar valor aos serviços prestados à população. 

Convergir esforços contínuos para consolidar a TIC como 
instrumento viabilizador de execução de estratégias 
institucionais do INCA. (D5). 

 

De acordo com os trechos das entrevistas transcritos abaixo, foi 

possível perceber que este objetivo é bem difundido entre os 

entrevistados.  

(...) a governança de TI é fundamental para poder atender os 
objetivos estratégicos institucionais e as necessidades de cada 
área do instituto (E1). 

 

(...) tem um objetivo justamente de propor as soluções 
tecnológicas para atender as necessidades de negócios da 
Instituição (...) (E2). 

 

(...) Objetivo é que ela consiga alinhar os investimentos 
destinados a soluções de tecnologia da informação aos objetivos 
estratégicos da Instituição, ou seja, as soluções tecnologia da 
informação elas precisam contribuir o máximo possível para que 
a Instituição atinja a missão dela em cumprir os objetivos 
estratégicos (E4). 

 

(...) O principal objetivo é prover instrumentos, né, que atendam 
às necessidades de negócio em relação a gestão, 
administração, principalmente porque o INCA é um Instituto, né 
?, atende outras áreas específicas como assistência, pesquisa, 
ensino, a área gerencial e estratégica do INCA, prover isso para 
área de direção geral e a área executiva (E5). 

 

(...) o objetivo é prover a área de assistência, não só a área de 
assistência, mas como toda a área administrativa, um suporte 
tecnológico para que as necessidades para a operação do 
hospital se concretizem da melhor forma possível, seja área de 
assistência como, quanto à área de estoque, quanto à área 
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administrativa, à área de pessoal, tentamos cobrir o máximo 
possível das necessidades do hospital (E6). 

 

(...) no meu entendimento é apoiar a operação, toda e qualquer 
operação, com relação a dados e de forma a visar a eficiência 
da gestão para o atendimento do negócio do instituto (E7) 

 

(...) assim não só dentro do Instituto, o objetivo é atender aos 
interesses de negócios (E8). 

 

(...) o Instituto ele tem a parte de assistência que é uma das 
principais, mas também tem área de pesquisa, ensino, 
prevenção e a parte administrativa incluindo RH e ensino, então, 
são seis coordenações, mas a principal é assistência, então, o 
papel preponderante da TI é auxiliar com o desenvolvimento de 
aplicações e disponibilizando infraestrutura, comunicações para 
atender as necessidades de negócio e consequentemente o  
instituto consiga cumprir sua missão que é salvar vidas, né? (E9) 

 

(...) no meu entendimento a governança de TI do INCA, até a 
título de exemplo do que ocorre de maneira geral na governança 
de TI pelo que eu conheço, tem a função, a premissa básica de 
atender é às necessidades institucionais de modo a dar 
confiança, confiabilidade, certeza para que a instituição possa 
atingir seus objetivos estratégicos, essa é a visão macro 
institucional, e no quesito  tático operacional em relação à TI eu 
entendo que todo e qualquer atividade, processo de trabalho, e 
processo de investimento, aquisição de equipamentos, 
incorporação de novas tecnologias e interpassam essas 
diretrizes institucionais, então na verdade tudo que acontece no 
âmbito de governança de tecnologia da informação está 
diretamente ligada e enraizada na hierarquia da governança 
institucional para atingir os objetivos estratégicos (E10). 

 

O entrevistado E5 ressalta que o objetivo vem sendo alcançado e 

reconhecido pela Alta administração do Instituto e cita como exemplo o 

período inicial de pandemia do COVID-19 no Brasil em que novas 

necessidades para o negócio surgiram e foram atendidas pelo STI. 

(...) além de alcançar a gente extrapola muito o atendimento, 
principalmente porque o Instituto sofre muita intervenção 
externa, vai desde intervenções a nível de Ministério da Saúde, 
a nível de órgãos de controle, a área judicial, né, tribunal de 
contas, vários órgãos de controle né, que demandam novas 
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necessidades. Então isso é feito constantemente, faz ajustes, 
né, (...) exemplo atual, a gente está passando por uma crise do 
Covid, a área de TI tem sido pronto atendimento às 
necessidades advindas da pandemia, e está sendo bem 
reconhecido pela direção (E5). 

 

A figura 11 ilustra as evidências desta perspectiva. 

Figura 11 - Evidências da perspectiva: crescimento e atendimento do negócio 

 

Fonte: Elaboração própria, como base no uso do software NVivo 

 

4.4.1.2 Perspectiva: Custo da TI 

b) Aprimorar a Gestão Orçamentária e Financeira. 

Adotar boas práticas de gestão orçamentária e financeira para 
garantir o uso efetivo dos recursos financeiros necessários ao 
cumprimento das metas relacionadas à TIC (D5). 

 

Prover o planejamento adequado do orçamento de TIC, bem 
como a efetiva execução dos recursos orçamentários (D5). 

 

Promover e coordenar ações de forma integrada com os 
gestores de TIC, para a melhor execução financeira dos 
contratos (D5). 

 

As entrevistas não evidenciaram como objetivo a busca efetiva do 

custo da TIC. Assim, pode ser inferido que não existe uma preocupação 
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clara dos gestores na busca efetiva dos custos de TIC. Contudo, os 

entrevistados abaixo informaram, no transcorrer das entrevistas, que o 

Serviço de Tecnologia da Informação não possui um orçamento destinado 

exclusivamente para o alcance dos seus objetivos. 

(...) na realidade o orçamento é o orçamento da Instituição como 
um todo, e você submete os projetos e vai sendo aprovado ou 
não, mas não tem um orçamento próprio da área (E2). 

 

(...) a área no momento, que eu tenha conhecimento ela não tem 
um orçamento exclusivo para TI, é a destinação desse 
orçamento é feito justamente pelo Plano Diretor de Tecnologia 
da Informação e Comunicação é aonde a Instituição toma 
conhecimento dos investimentos necessários para TI, e aloca os 
recursos (E4). 

 

(...) não tem um orçamento exclusivo, o lançamento é dentro do 
próprio Instituto que a gente faz parte, a gente é um setor do 
Instituto, isso faz com que seja muito difícil mensurar os custos, 
custos versos os benefícios da área de informática (E5). 

 

(...) não existe um orçamento exclusivo para a TI. O orçamento 
é compartilhado, mas assim, de toda forma existe uma comissão 
de orçamento que é onde a TI pode defender a necessidade.  É 
uma decisão colegiada, dependendo da defesa, da necessidade 
da própria, existe os interesses institucionais estratégicos, a 
verba estará garantida (E7). 

 

O Entrevistado E1 considera importante que a TI do INCA tenha 

um orçamento próprio para que área possa ter autonomia para planejar e 

administrar os recursos para atingir os objetivos estratégicos, com a 

aprovação do Comitê Estratégico de TI. 

(...) considero importante a TI ter um orçamento próprio porque 
a TI ela hoje é um mecanismo fundamental para poder atender 
os objetivos estratégicos institucionais, então com um 
orçamento próprio você dá autonomia a TI, por meio de um 
planejamento, administrar os recursos para poder atingir os 
objetivos, claro que com supervisão de um administração 
superior, que no caso é o gabinete Comitê Estratégico de TI 
(E1). 
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A figura 12 ilustra as evidências desta perspectiva. 

 

Figura 12 - Evidências da perspectiva: custo TI 

 

Fonte: Elaboração própria, como base no uso do software NVivo 

 

4.4.1.3 Perspectiva: Recursos TI 

c) Prover recursos de infraestrutura tecnológica, sistemas e 

informações de forma efetiva, garantindo a disponibilidade adequada de 

cada serviço de TIC. 

 

Garantir tecnologia adequada e efetiva para as estratégias, 
projetos e ações do INCA (D5). 

Aperfeiçoar os processos de trabalho e gerenciamento dos 
serviços de TIC (D5).  

 

As entrevistas não evidenciaram como objetivo o uso efetivo dos 

recursos de TI, conforme ilustrado na Figura 13. 
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Figura 13 - Evidências da perspectiva: recursos TI 

 

Fonte: Elaboração própria, como base no uso do software NVivo  

 

4.4.1.4 Perspectiva: Transparência 

d) Promover transparência e publicidade das iniciativas de TIC e à 

aplicação dos recursos públicos. 

 

Adotar ações que ampliem o uso de TIC para fornecer 
informações confiáveis, tempestivas e atualizadas dos 
resultados produzidos, sejam parciais ou totais, da aplicação dos 
recursos públicos, de forma mais clara e simples ao cidadão, dos 
produtos, serviços gerados ou realidade transformada (D5). 

 

Os entrevistados não citaram como objetivo dar transparência à 
gestão dos recursos públicos e iniciativas da área de TIC, conforme 
ilustrado na Figura 14.  

 
   

Figura 14 - Evidências da perspectiva: transparência 

 
Fonte: Elaboração própria, como base no uso do software NVivo 
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4.4.1.5 Perspectiva: Sociedade 

e) Expandir e inovar a prestação de serviços digitais. 

 

Adotar ações que expandam e inovem a oferta de serviços 
públicos disponibilizados por meios digitais (e-serviços) através 
de processos e tecnologias inovadoras com vistas a atender as 
necessidades da sociedade (D5). 

 

f) Ampliar e incentivar a participação social na criação e melhoria dos 

serviços públicos. 

 

Adotar ações que incentivem a participação ativa da sociedade 
na criação e melhoria dos serviços públicos acessíveis, 
considerando as diversidades e necessidades regionais. 
Possibilitando a interação direta dos cidadãos com o governo 
para expressar suas necessidades, bem como avaliá-los e 
sugerir melhorias (D5). 

 

As entrevistas não evidenciaram os objetivos elencados nesta 

perspectiva, conforme ilustrado na Figura 15 

 

Figura 15 - Evidências da perspectiva: sociedade 

 

Fonte: Elaboração própria, como base no uso do software NVivo 
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O Quadro 18 resume os objetivos identificados na análise dos dados. 

 

Quadro 18 - Objetivos Governança TIC - INCA 

Perspectiva Objetivo 

Crescimento e 
atendimento do negócio 

a) Consolidar a TIC do INCA como instrumento 
viabilizador da execução de estratégias, atendendo 
as necessidades da organização e visando agregar 
valor aos serviços prestados à população. 

Custo da TI b) Aprimorar a Gestão Orçamentária e Financeira. 

Recursos TI 
c) Prover recursos de infraestrutura tecnológica, 
sistemas e informações de forma efetiva, garantindo 
a disponibilidade adequada de cada serviço de TIC. 

Transparência 
d) Promover transparência e publicidade das 
iniciativas de TIC e à aplicação dos recursos 
públicos. 

Sociedade 
e) Expandir e inovar a prestação de serviços digitais. 

f) Ampliar e incentivar a participação social na 
criação e melhoria dos serviços públicos. 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

4.4.2 Mecanismos de Governança de TIC  

Para alcançar os objetivos da Governança de TIC, a organização deve 

implementar uma estrutura de Governança de TIC composta por mecanismos 

de Estrutura, de Processos e de Relacionamento. 

As evidências coletadas foram analisadas com o objetivo de identificar os 

mecanismos de Governança de TIC implementados no instituto, tendo como 

base os mecanismos destacados no Quadro 7, citado anteriormente. 
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4.4.2.1 Comitê de estratégia de TI 

O Comitê de estratégia de TI, denominado no INCA de Comitê Estratégico 

e Gestor de Tecnologia da Informação (CEGTI), criado em 16/09/2013, é uma 

das principais instâncias internas de apoio à Governança Corporativa do 

instituto. O Comitê tem natureza deliberativa, caráter permanente, do tipo 

estratégico/executivo, e tem a finalidade de direcionar, monitorar e avaliar o uso 

das Tecnologias da Informação e Comunicação para alcance dos objetivos 

estratégicos da instituição e consequente melhora na prestação de serviços à 

sociedade. 

O CEGTI é presidido pelo Chefe do Serviço de Tecnologia da Informação 

do INCA e sua composição é multidisciplinar, contando com os seguintes 

representantes: Chefe de Gabinete; Coordenador de Administração; 

Coordenador de Assistência; Coordenador de Ensino; Coordenador de 

Prevenção e Vigilância; Coordenador de Pesquisa; Coordenador de Gestão de 

Pessoas; Chefe da Divisão de Planejamento; e Chefe do Serviço de 

Comunicação Social. 

Compete ao CEGTI: 

a) Deliberar, e acompanhar as estratégias, as políticas, as 

diretrizes e os pIanos de TIC; 

b) Estabelecer, propor, e priorizar o plano de investimento para 

o Serviço de Tecnologia da Informação, alinhado com as estratégias e 

prioridades do negócio; 

c) Aprovar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI 

e suas revisões; 
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d) Priorizar os projetos e ações do PDTI e projetos 

relacionados a Tecnologia da Informação, avaliando sua execução e 

resultados; 

e) Promover a integração das estratégias e identificar e 

sinalizar as mudanças delas, que têm impactos nas necessidades de 

TIC; 

f) Gerenciar os riscos associados à execução das estratégias 

de TIC;  

g) Patrocinar a institucionalização e designar grupos de 

trabalho para estudos e implantação de práticas de gestão e 

governança de TI;   

h) Verificar a execução do plano de investimento do PDTI e 

projetos relacionados a Tecnologia da Informação; 

i) Acompanhar os indicadores de desempenho decorrentes da 

institucionalização de práticas de governança e gestão de TIC. 

j) Supervisionar as atividades dos grupos de trabalho; 

k) Assegurar o alinhamento dos resultados da TI com os 

instrumentos estratégicos do INCA;  

l) Mensurar o resultado das práticas de gestão e governança 

de TI; 

m) Avaliar os sistemas de informação do Inca e propor suas 

atualizações, revisões e desativações; 

A estrutura de governança do Instituto obedece a um modelo 
colegiado, privilegiando a gestão participativa e compartilhada, 
sendo composta pelo Conselho Deliberativo, Diretoria-
Executiva, Câmaras Técnico-Políticas, Conselho Consultivo, 
Comitê Estratégico e Gestor de Tecnologia da Informação e 
Comissão de Orçamento e Gestão (D9). 
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(...) o DIRETOR GERAL DO INSTITUTO NACIONAL DE 
CANCER JOSE ALENCAR GOMES DA SILVA, no uso de suas 
atribuições, resolve: Art. 1° Instituir no âmbito do Instituto 
Nacional de Câncer Jose Alencar Gomes da Silva, o Comitê 
Estratégico e Gestor de Tecnologia da Informação - CEGTI, 
vinculado a Direção Geral (...) (D10). 

 

As informações analisadas dos documentos D1, D2, D3 D4 e das 

transcrições das entrevistas abaixo explicitaram o funcionamento do CEGTI 

onde uma das principais responsabilidades do Comitê é a avaliação e aprovação 

do Plano Diretor de Tecnologia da Informação do INCA. 

O INCA possui um comitê de estratégia de TI formalmente 
designado sim (...) não sei de cabeça todas as 
responsabilidades, mas essencialmente é avaliar se as soluções 
propostas estão alinhadas os seus objetivos estratégicos e 
garantir que os recursos orçamentários estejam disponíveis, 
para posteriormente incluir no PDTI (E4). 

 

(...) o comitê de informática se reúne periodicamente para a 
definição de alguns projetos estruturantes para fazer o plano 
diretor de informática, tá? .... E o comitê é formado através de 
portaria, e é convocado praticamente todos os diretores e 
coordenadores das unidades do Instituto formalmente (E5). 

 

(...) entendo que ele cumpre aqueles requisitos básicos que cabe 
para qualquer organização, aonde esse comitê deve analisar de 
forma continuada, as demandas na área tecnologia da 
informação que serão incluídas no PDTI (...) ele é formado de 
uma maneira multidisciplinar entre as diversas áreas de atuação 
no Instituto, no meu entendimento sobre o que eu conheço sobre 
relatório de gestão pelo que eu leio, pelo que eu observo do 
diálogo com as equipes, é uma discussão colegiada (E10). 

 

O Entrevistado E2 destaca que, devido à sua importância estratégica e 

para o alinhamento com o planejamento do Ministério da Saúde, o Comitê 

deveria se reunir mais vezes ao longo do ano. 

(...) não sei se estou me antecipando, mas o comitê é um comitê 
que pouco se reúne, (...) o que acaba acontecendo é que é 
formalizado um plano diretor de informática, né, que é 
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construído, é bi anual, então a cada ano a gente faz a revisão 
desse plano. Você tem lá a parte de contratação de serviços e 
as necessidades que você tem que informar, e tem um sistema, 
qual é o nome do sistema?, até eu me esqueci agora,... é o PGC, 
que você faz o planejamento governamental de compras 
anualmente, então você acaba que ali tem as demandas 
institucionais e dentro dessas demandas você monta ali teu 
plano diretor de informática (E2). 

 

A figura 16 ilustra as evidências deste mecanismo. 

Figura 16 - Evidências: Comitê de estratégia de TI 

 

Fonte: Elaboração própria, como base no uso do software NVivo 

 

4.4.2.2 Comitê de direção de TI 

No INCA, a função do Comitê de direção de TI é exercida pela Comissão 

de Orçamento e Gestão, que é uma instância interna de apoio à Governança 

Corporativa do instituto.  Esta instância é deliberativa, de composição 

multissetorial, com natureza de decisão colegiada acerca do alinhamento entre 

os processos de planejamento, programação e execução orçamentária. Adota 

como principal metodologia a avaliação sistemática e a priorização das 

demandas institucionais para a aquisição e contratação de serviços necessários 

para o Instituto, não somente para a área de TI, mas de todas as áreas do INCA, 
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constituindo como principal instância decisória nas deliberações sobre as 

priorizações e questões orçamentárias.  

Esta Comissão é presidida pelo representante da Divisão de 

Planejamento e possui os seguintes representantes em sua composição: 

Direção Geral; Chefia de Gabinete; Divisão de Planejamento – DIPLAN; Serviço 

de Tecnologia da Informação – STI; Coordenação de Administração Geral – 

COAGE; Divisão de Orçamento e Finanças – DOF; Divisão de Suprimentos – 

DISUP; Coordenação de Ensino – COENS; Coordenação de Pesquisa – COPQ; 

Coordenação de Prevenção e Vigilância – CONPREV; Coordenação de Gestão 

de Pessoas – COGEP; Coordenação de Assistência – COAS; Hospital do 

Câncer I – HC I; Hospital do Câncer II – HC II; Hospital do Câncer III – HC III; 

Hospital do Câncer IV – HC IV; e Centro de Transplante de Medula Óssea – 

CEMO. 

A estrutura de governança do Instituto obedece a um modelo 
colegiado, privilegiando a gestão participativa e compartilhada, 
sendo composta pelo Conselho Deliberativo, Diretoria-
Executiva, Câmaras Técnico-Políticas, Conselho Consultivo, 
Comitê Estratégico e Gestor de Tecnologia da Informação e 
Comissão de Orçamento e Gestão (D9). 

 

A DIRETORA GERAL DO INSTITUTO NACIONAL DE CANCER 
JOSE ALENCAR GOMES DA SILVA, no uso de suas 
atribuições, resolve: Art. 1° Reformular a COMISSÃO DE 
ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA DO INCA, que será presidida pelo 
representante titular da Divisão de Planejamento (...) (D11). 

 

As transcrições das entrevistas a seguir destacam a responsabilidade da 

Comissão na aprovação e priorização das demandas institucionais, não somente 

as que irão gerar projetos de TI, mas como nas demais áreas do Instituto. 

(...) a TI não tem orçamento próprio, então quem define as 
prioridades de negócios e investimentos em TI é o comitê de 
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orçamento (...) muitas vezes nessas reuniões você é chamado, 
dependendo do projeto e tal, você é chamado para ir ali e fazer 
uma apresentação, e explicar o projeto, a importância do projeto, 
é para justamente essa aprovação (E2). 

 

As prioridades dos projetos contidos no plano de diretor de 
tecnologia da informação, são definidas e aprovadas no comitê 
de orçamento (E4). 

 

(...) a gente contrata terceirizado para executar os projetos, 
então temos um limite de recursos e hoje já são alocados para 
os diversos projetos do INCA, né, fora as urgências que sempre 
surgem, (...) os projetos planejados para longo prazo, médio 
prazo, são repassados no plano PDTI, onde é formalizado isso, 
e também é aprovado através do comitê de orçamento e prioriza 
(E5). 

 

(...) a TI está sempre presente, a gente tem as reuniões na 
comissão de orçamento que são de duas em duas semanas, 
quando a gente não faz semanalmente, né, onde as demandas 
de negócio são priorizadas (E7). 

 

 

(...) porque a maior instância da governança do INCA é o 
conselho deliberativo, que na verdade se confunde com a 
diretoria executiva, mas como a própria diretoria executiva já faz 
parte da comissão de orçamento de uma maneira ampliada com 
a participação de alguns técnicos acaba que ali na própria 
comissão de orçamento a gente já tem autonomia para deliberar 
sobre prioridades das demandas (E10). 

 

O Entrevistado E5 ressalta que falta um confrontamento entre as 

priorizações deliberadas na Comissão de Orçamento e Gestão e a capacidade 

de recursos de TI disponíveis que executar os projetos. 

(...) na comissão de orçamento é onde serão priorizadas as 
demandas de negócio, porém temos uma escassez de recursos, 
então assim, não adianta colher dez prioridades se a gente não 
conseguir entregar, (...)  a gente não tem uma liberdade muito 
grande para contratar pessoas, tudo tem que ser termo de 
referência, tem que ter é enfim, licitações, processos de 
aquisição, é de órgão público. Então a TI hoje tem um tamanho 
que não consegue atender isso, eu acho que (...) falta um pouco 
esse exercício de pegar demandas com priorizações e 
confrontar com quadro que a gente tem, esse exercício é difícil, 



101 
 

não estou falando que ele é fácil, eu acho que não é nem um 
exercício, é um processo, que ele vai passar por colher 
demanda, priorizar, aí sim exercer um comitê efetivo (E5). 

 

A figura 17 ilustra as evidências deste mecanismo. 

Figura 17 - Evidências: Comitê de direção de TI 

 

Fonte: Elaboração própria, como base no uso do software NVivo 

 

4.4.2.3 Agente de Governança de TI 

A área de Governança e Inovação em TIC do INCA, criada no ano de 

2016, subordinada ao Chefe do Serviço de Tecnologia da Informação, é 

responsável por promover, direcionar e gerenciar processos de governança de 

TI. 

Compete a área: 

a) Elaborar e manter o Plano Diretor de Tecnologia da Informação 

(PDTI); 

b) Propor e controlar os planos, programas e projetos de tecnologia 

da informação;  

c) Coordenar a gestão de mudança nos ambientes de tecnologia da 

informação em operação; 
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d) Acompanhar o desenvolvimento de sistemas e soluções de 

infraestrutura, buscando soluções integradas, em articulação com 

as demais coordenações do STI; 

e) Efetuar a análise de impacto de tecnologia da informação para 

elaboração de normas e dispositivos regulatórios; 

f) Identificar necessidades de inovações tecnológicas, propor 

soluções com base em modernos recursos metodológicos e 

tecnológicos e empreender estudos e levantamentos que busquem 

promover o desenvolvimento e o aprimoramento da área de 

tecnologia da informação; 

g) Difundir as boas práticas em governança de tecnologia da 

informação e gerenciamento de projetos com a proposição de 

indicadores e mecanismos de controle e; 

h) Fiscalizar ou gerir os contratos de prestação de serviços relativos 

à tecnologia da informação nos assuntos pertinentes a sua área de 

atuação. 

O memorando (D13) enviado a Direção Geral do INCA, com a justificativa 

para a criação da área de Governança e Inovação em TIC, destaca a 

responsabilidade de alinhar a TI aos negócios para proporcionar a entrega de 

valor à organização, além de atender as recomendações do TCU (acórdão 

3051/2014). 

Criar na estrutura uma área que permita implementar a 
Governança de TI, podendo contribuir para minimizar os riscos, 
gerenciar custos e investimentos, identificar oportunidades e 
benefícios, alinhar a TI aos negócios e, consequentemente, 
entregar valor à organização. (...) A criação da nova área 
permitirá que a DTI se insira nas boas práticas de mercado, além 
de atender as recomendações do TCU contidas no acórdão 
3051/2014 (D13). 
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Os Entrevistados a seguir citam que a área de Tecnologia da Informação 

do INCA teve que sensibilizar a Direção Geral do INCA sobre o papel estratégico 

da Governança de TIC nas organizações e sobre as recomendações dos órgãos 

de controle, para que fosse criada esta área no organograma do Instituto. 

(...) ela foi criada, se eu não me engano, em 2015 e está 
subordinada ao Diretor geral de TI, e consequentemente ao 
gabinete. Ela foi uma área criada muito mais a pedido da área 
de tecnologia, do que propriamente uma visão institucional 
estratégica, entendeu? Então na realidade a área foi uma 
proposição da área de tecnologia justamente para criar essa 
organização e também atender, que também é um outro ponto 
que tem que ser ressaltado, atender a uma necessidade dos 
órgãos de controle ... existe essa necessidade, de ter um maior 
controle, de estar alinhando a estratégia institucional com a 
estratégia de TI, então esse foi o objetivo de criação dessa área. 
(E2). 

 

Essa área tem aproximadamente quatro anos, sendo criada a 
pedido da TI. Um dos motivadores foi a questão legal, né, de 
orientações do TCU e outro motivador foi para que as soluções 
de TI, as ações da área de TI, pudessem estar alinhadas mais 
as necessidades de negócios da Instituição, não fossem 
somente relacionadas a Operação, rotina de manutenção dos 
serviços de informática e Sistemas (E4). 

 

(...) os próprios órgãos de controle na área de TI, SISP, 
recomendam fortemente uma área de governança. Isso é natural 
de estruturas formais de TI (E5). 

 

(...) o SISP recomenda ter uma área de governança de TI, você 
tem que cuidar dos comitês, dos planos etc, então foi criado por 
esse motivo (E9). 

 

O Entrevistado E4 destaca que, por ainda não existir um nível alto de 

maturidade da Direção Geral em relação a Governança de TIC, este aspecto 

acaba refletindo nos resultados da área. 

É como eu falei anteriormente o nível de maturidade da 
organização é ainda regular, e isso reflete na atuação da área 
de Governança de TI também, então eu entendo que ela está 
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em um nível de maturidade em que (...) consegue responder 
razoavelmente bem à proposta de resposta aos órgãos de 
controle e um alinhamento do das soluções de TI no nível médio 
aos objetivos estratégicos do negócio, mas ainda não atingiu um 
patamar que isso possa se tornar uma ação rotineira e talvez até 
proativa que faça parte da cultura da alta administração da 
organização (E4). 

 

A figura 18 ilustra as evidências deste mecanismo. 

Figura 18 - Evidências: Agente de Governança de TI 

 

Fonte: Elaboração própria, como base no uso do software NVivo 

 

4.4.2.4 Planejamento Estratégico de TI 

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) do 

INCA objetiva atender às necessidades de informação e de serviços de TIC de 

suas áreas finalísticas alinhadas aos objetivos estratégicos, priorizando e 

otimizando a aplicação dos recursos, visando agregar valor ao negócio. 

A metodologia aplicada na elaboração do PDTIC segue o disposto no 

Guia de elaboração de PDTGIC do SISP, publicado pelo Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), o qual serve de referência 

metodológica para a elaboração do PDTIC de todos os órgãos da Administração 
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Pública Federal, vinculados ao Sistema de Administração dos Recursos de 

Tecnologia da Informação (SISP). 

 A elaboração do PDTIC, que é realizada a cada 2 (dois) anos pela equipe 

de Elaboração do PDTIC, tem como referência inicial a revisão do PDTIC 

anterior. Esta equipe, nomeada através de Portaria do INCA e publicada no 

Boletim do Ministério da Saúde, possui os seguintes representantes em sua 

composição: Gabinete da Direção Geral; Coordenação de Administração Geral; 

Coordenação de Assistência; Coordenação de Ensino; Coordenação de Gestão 

de Pessoas; Coordenação de Pesquisa; Coordenação de Prevenção e 

Vigilância; Unidade I do Hospital do Câncer; Unidade II do Hospital do Câncer; 

Unidade III do Hospital do Câncer; Unidade IV do Hospital do Câncer; Divisão de 

Planejamento;  Serviço de Tecnologia da Informação; Área de Governança e 

Inovação em TIC;  Área de Recursos Tecnológicos; e Área de Desenvolvimento 

de Sistemas. 

A revisão do PDTIC anterior resulta em necessidades inventariadas que 

foram replanejadas, basicamente por terem sido realizadas em parte, mas que 

ainda continuam demandando recursos do Serviço de Tecnologia da Informação 

(STI), sendo, portanto, novamente inseridas no escopo do planejamento atual. 

Novas necessidades de informação e de serviços de TIC são levantadas através 

de reuniões realizadas com as diversas áreas finalísticas e de TIC do INCA. Para 

cada necessidade de TIC identificada, existe pelo menos um Objetivo 

Estratégico da TIC vinculado a esta necessidade. 

Após a consolidação do inventário de necessidades levantadas para o 

próximo período de vigência, é proposto um plano de metas e ações a serem 
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executadas em atendimento às necessidades inventariadas. Para cada meta, 

existe uma ou mais ações a serem realizadas, os prazos estimados e os 

indicadores para aferir o cumprimento. 

Ao final do processo de elaboração, o PDTIC gerado será analisado e 

aprovado pelo Comitê Estratégico e Gestor de Tecnologia da Informação 

(CEGTI). 

Este PDTIC apresenta-se como o instrumento institucional de 
diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos de TIC do 
INCA. O diagnóstico busca uma compreensão da situação atual 
da TIC na instituição e a identificação das necessidades de 
informação para o negócio. A partir do diagnóstico, é efetuado 
um planejamento de ações e metas, conforme prioridades 
definidas pela Alta Administração. ... Considera-se este PDTIC 
um passo fundamental para o alcance da missão da TIC, 
inclusive pela importância do planejamento das ações da área 
em consonância aos objetivos estratégicos do INCA (D5). 

 

Este PDTIC é uma ferramenta que apoiará o STI na 
coordenação e no controle do atendimento às necessidades de 
TIC das diversas áreas de negócio do INCA. Como resultado da 
execução do PDTIC, espera-se que os objetivos estratégicos 
sejam alcançados (D5). 

 

A principal motivação para a elaboração do PDTIC é o 
planejamento, obedecendo ao princípio da economicidade e da 
eficiência, através da identificação das necessidades futuras de 
TIC e do alinhamento dos investimentos e ações às 
necessidades estratégicas da instituição (D5). 

 

De acordo com os trechos das entrevistas transcritos abaixo, foi possível 

perceber que o processo de elaboração do Planejamento estratégico é bem 

difundido entre os entrevistados e que a responsabilidade por conduzir este 

processo é da Área de Governança de TIC do INCA. 

(...) as áreas da Instituição são convidadas a demandar para a 
área de TI suas necessidades com suas respectivas 
justificativas, e a partir dessas demandas, as dúvidas são 
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discutidas pelas áreas, ... a partir daí sai a relação de 
necessidades para o plano (E4). 

 

(...) o planejamento estratégico de TI é um processo formal 
executado pela Governança e baseado no planejamento 
estratégico do Instituto. Nessa reunião que todos os gestores 
participam anualmente, se eu não me engano é em setembro, 
esse ano com a pandemia tudo está diferente (E9). 

 

Existe sim, um planejamento estratégico que é feito pela 
Governança de TIC e faz esse acompanhamento (E11). 

 

Durante a elaboração a Governança se reúne com as áreas de 
negócio por assim dizer, colhe as demandas e aí depois fazemos 
um planejamento que será deliberado pelo comitê (E12). 

 

O Entrevistado E9 relata que é difícil realizar um acompanhamento do 

Plano, pois o Plano é alterado no decorrer do ano devido a demandas urgentes 

da área assistencial e dos órgãos de controles. 

(...) em geral, a capacidade nossa hoje em dia de 
desenvolvimento é muito pequena ...  não existe uma 
capacidade muito grande, uma folga de servidores ou de 
colaboradores, porque a grande parteé terceirizada, para 
projetos novos,  então se houver um planejamento muito grande 
a gente acaba sempre cedendo ao principal cliente, TCU, CGU, 
enfim as demandas legais ... como a gente trabalha na 
assistência, a gente está vivendo uma pandemia, mas mesmo 
antes disso existem demandas que são de judicialização, né que 
é muito comum na saúde, um caso recente foi da radioterapia, 
né, a prioridade, para tudo para fazer radioterapia, para melhorar 
a fila, isso é uma demanda que claro ela é importante para o 
Instituto e, (...) ganha essa importância porque o cliente final 
acaba sendo um órgão de controle ou a assistência (E9). 

 

A figura 19 ilustra as evidências deste mecanismo. 
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Figura 19 - Evidências: Planejamento estratégico de TI 

 

Fonte: Elaboração própria, como base no uso do software NVivo 

 

4.4.2.5 Metodologias de governança / gerenciamento de projetos 

As iniciativas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) 

adotadas pelo INCA, e executas pelo STI, se dão a partir das regulamentações 

e diretrizes do Governo Federal, em especial atenção aos dispostos pelo 

Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), 

do Ministério da Economia, pelos Órgãos de Controle e pelo Gabinete de 

Segurança Institucional da Presidência da República. Dentre as 

regulamentações, destacam-se a Instrução Normativa ME/SGD nº 1/2019 e a 

Instrução Normativa GSI/PR nº 1/2008 e suas atualizações. Também são 

utilizados como referência os guias de boas práticas, como o Information 

Technology Infrastructure Library (ITIL), Control Objectives for Information and 

Related Technologies (COBIT) e o PMBOK (Project Management Base of 

Knowledge). 

O ITIL, para o gerenciamento de serviços de TIC, foi implementado 

parcialmente. Os seguintes processos do ITL foram implementados com o apoio 

da ferramenta CitSmart: Gerenciamento de Incidentes; Gerenciamento de Base 
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de Conhecimento; Cumprimento de Requisições; Gerenciamento de Ativos e 

Configuração; Gerenciamento de Nível de Serviço; Gerenciamento do Catálogo 

de Serviços; Gerenciamento de Mudanças, e Gerenciamento de Problemas. 

Para o gerenciamento dos projetos de TI, os processos contidos no 

PMBOK são utilizados como referência pelas equipes de Infraestrutura e 

Desenvolvimento. Ambas as equipes adotaram o software livre Redmine como 

ferramenta para auxiliar no gerenciamento dos projetos TI. 

Tanto o ITIL, quanto o PMBOK, obrigatoriamente, devem ser utilizados 

como referência pelas equipes contratadas pelo INCA para executar os serviços 

de TI no INCA. 

Além de seu aspecto quantitativo, os serviços de infraestrutura 
devem ser prestados com qualidade, controle e melhorias 
constantes, através da implantação e aplicação continuada das 
melhores práticas dos serviços de TI, com base nos processos 
e padrões aceitos internacionalmente e documentados no ITIL 
(Information Technology Infrastructure Library ), COBIT (Control 
Objectives for Information and Related Technologies), PMBOK 
(Project Management Base of Knowledge) e NBR ISO-27002 
(D14). 

 

Adequação da execução e da gestão contratual às modernas 
práticas de governança, de gerenciamento dos serviços de TIC 
e de gerenciamento de projetos, consubstanciadas nos guias 
COBIT, ITIL e PMBOK (D15). 

 

Os serviços a serem executados deverão obedecer 
rigorosamente às normas e códigos aplicáveis ao serviço em 
pauta, sendo que as especificações do ITIL, COBIT, PMBOK, 
NBR ISO-27002 e ABNT serão consideradas como elemento 
base para quaisquer serviços ou fornecimentos de materiais e 
equipamentos (D16). 

 

Durante as entrevistas, somente os entrevistados E1 e E11, que são 

gestores de contratos de serviços de TI, citaram as metodologias utilizadas pelas 

equipes de TI do INCA. 
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No meu entendimento, todas as metodologias recomendadas 
pelos órgãos de controle, como o ITIL e PMBOK, a instituição 
acata tranquilamente e no meu entendimento até com sucesso. 
Utilizamos o Redmine para gerenciar os projetos da área (E1). 

 

ITIL e PMBOK a gente usa extensivamente para gerenciamento 
dos serviços e projetos de TI. É a gestão das demandas e 
projetos. Estamos realizando uma transição para que a equipe 
de desenvolvimento utilize metodologia AGIL para gerenciar 
projetos (E11). 

 

A figura 20 ilustra as evidências deste mecanismo. 

Figura 20 - Evidências: Metodologia de governança / gerenciamento de 
projetos 

 

Fonte: Elaboração própria, como base no uso do software NVivo 

 

4.4.2.6 Gerentes de Contas de TI/Negócio 

O STI não possui entre os seus colaboradores, profissionais dedicados 

somente a realizar a ponte entre o negócio e a TI, e para identificar as demandas 

das diversas áreas do Instituto. Esta atividade é delegada à um grupo de 

servidores que executam este papel, além de exercer outras responsabilidades 

dentro da área de TI. Cada integrante deste grupo é o responsável por exercer 

este papel para uma determinada área de negócio do INCA, incluindo as áreas 
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administrativas: Administração; Ensino; Pesquisa; Prevenção e Vigilância; 

Gestão de Pessoas; e Assistência. 

(...)  a minha área, que é a área de governança, ela tem também 
essa incumbência por parte da área de TI, justamente de fazer 
e organizar esse processo, ... envolver a área de negócios, você 
envolver a área de tecnologia, envolver as áreas, discutir as 
necessidades e tal (E2). 

 

Olha eu sei que lá na TI, para atender a Conprev, e eu acredito 
que também para a área da assistência, analistas vão na área e 
procuram o coordenador. Aí o coordenador, junto com suas 
áreas técnicas, define suas prioridades de necessidades ... o 
pessoal levantava isso dentro da metodologia internamente e 
depois fazia reunião é com pessoal da TI (E3). 

 

A atribuição de elaboração do PDTIC fica dentro da área de 
governança e inovação, então existem pessoas dessa área que 
fazem esse trabalho de é capturar essas necessidades durante 
o processo de elaboração do PDTIC junto as áreas de negócio 
do INCA (E4). 

 

Olha, a área de desenvolvimento faz esse trabalho, tá? Mas não 
existe uma figura central para isso (E6). 

 

Bom, normalmente, (...) questionam as diversas coordenações 
quais são as necessidades, né, depois eu imagino que vocês 
devam consistir com planejamento estratégico do Instituto ... 
com os objetivos estratégicos do Instituto e aí é elaborado o 
plano diretor de informática (E7) 

 

A gente faz isso, né, com os servidores do último concurso de 
2014 e que assumiram em 2015, é em geral eles são como se 
fossem líderes de projeto, papel de analista de negócio ... então 
essa cultura que acaba caindo no planejamento mais uma vez, 
existe a figura de analista de negócios, de processos (E9). 

 

Existem sim, analistas de desenvolvimento que fazem o 
acompanhamento com as áreas de negócios, para captar 
projetos e ouvir as demandas (E11). 

 

A figura 21 ilustra as evidências deste mecanismo. 
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Figura 21 - Evidências: Gerentes de Contas de TI/Negócio 

 

Fonte: Elaboração própria, como base no uso do software NVivo 

 

4.4.2.7 Liderança em TI 

O STI do INCA possui uma liderança, nomeado formalmente no ano de 

2008 através de Portaria, para exercer o cargo de Chefe do Serviço de 

Tecnologia da Informação. O ocupante do cargo possui 31 (trinta e um) anos de 

experiência na área de TI e na área de Administração, com título de Mestrado e 

Doutorado. Além de ocupar o cargo de Chefe do Serviço de Tecnologia da 

Informação do INCA, também é professor do programa de Mestrado em uma 

universidade do estado do Rio de Janeiro, e autor de vários artigos nacionais e 

internacionais, livros e capítulos de livros na área de atuação, principalmente na 

área de Tecnologia de Informação em Serviços de Saúde. 

No INCA, reporta diretamente ao Gabinete da Direção Geral e é 

responsável pela criação da interface entre TI e negócios interagindo com a 

Diretoria-Executiva do Instituto. Participa como membro permanente da 

Comissão de Orçamento e Gestão que define as prioridades de projetos 

institucionais e orçamentárias, e preside o Comitê Estratégico e Gestor de 

Tecnologia da Informação. 
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Nomear XXXXXX, para exercer o cargo de Chefe da Divisão de 
Tecnologia da Informação, código DAS 101.2, nº 30.0375, do 
Instituto Nacional de Câncer, da Secretaria de Atenção à Saúde, 
ficando exonerado, a partir de 1º de abril de 2008, do referido 
cargo XXXXXXX (D10). 

 

Conforme a análise das transcrições abaixo, os entrevistados 

reconhecem a liderança de TI nomeada formalmente e destacam a importância 

estratégica de estar subordinado a Direção Geral do INCA. 

 

(...) o chefe da TI reporta diretamente a Direção Geral do INCA 
... acho impossível você pensar administração pública hoje sem 
tecnologia, então eu acho que é fundamental que a TI participe 
das estratégias institucionais de alto (E1). 

 

Existe um chefe de TI nomeado, que reporta a, hoje assim, a 
área está ligada a direção geral, mas ele na prática reporta a 
chefia de gabinete, que não deixa de ser da direção. Na 
realidade antes a área era subordinada a área de administração, 
então você tinha um degrau a mais para você chegar 
efetivamente ou para chegar à coisa até você na realidade 
passava por uma área administrativa, agora você lida 
diretamente com o chefe de gabinete que está diretamente 
ligado ali a direção, conversa diretamente com a diretora da 
Instituição, então assim, eu entendo que houve uma mudança 
para melhor, né, no sentido que a gente está mais próxima é da 
direção, entendeu? (E2) 

 

(...) Tem o XXX, né, ele se reporta pela estrutura hoje ao chefe 
de gabinete digamos assim, mas se reporta também a Diretora 
Geral, ... o fato de ele reportar diretamente ao alto escalão, né, 
digamos assim da direção da Instituição é relevante e é uma 
recomendação tanto do TCU quanto do SISP. Ele participa no 
mínimo ou delega para alguém, da comissão de orçamento onde 
são destinados, é aonde são priorizados os recursos 
orçamentários da Instituição (E4). 

 

(...) a gente tem um chefe do STI, que é Doutor em 
administração, e é o único cargo de comissionado que a gente 
tem lá na TI. .... Ele reporta diretamente ao gabinete da direção 
geral, né, nós estamos ligados direto a DG, né, a direção geral 
do INCA.  ... O fato dele reportar diretamente a direção geral da 
organização facilita o alcance dos objetivos, porque como a área 
de TI é transversal, ela é uma área de apoio, mas ela é muito 
transversal, atingem todos os níveis da Instituição, você atende 
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ao nível mais operacional, os níveis intermediários e alta direção 
também (E5). 

 

(...) nós temos o chefe do serviço, do serviço de tecnologia da 
informação, que reporta diretamente ao gabinete da direção 
geral. Isso é um fator que facilita a TI a alcançar os objetivos, 
porque é isso dá uma visão e faz com que ele tenha uma 
amplitude dentro do Instituto muito grande, atendendo não só a 
área médica, como também a administrativa, isso dá uma 
visibilidade dentro da Instituição muito grande (E6). 

 

(...) temos um chefe de TI. Antigamente a TI era ligada, a uma 
coordenação que deixou de existir e aí ela foi ligada à 
administração. Razoavelmente há pouco tempo ela passou a ser 
como um staff da direção, que é aonde ela deveria estar 
propriamente dita porque a TI a meu ver é estratégica (E7). 

 

Formalmente, no organograma da Instituição, a área tem uma 
pessoa responsável pela TI, ligada a Direção Geral. Tem a 
responsabilidade de fazer com a que a área de TI atenda o 
negócio, identifica oportunidades de negócio e aprimora os 
serviços de TI, enfim é um trabalho contínuo para que você 
contribua para organização (E8). 

 

(...) a área de TI é chefiada por um servidor público concursado 
há muitos anos, que desempenha a atividade CEO, reportando 
a Direção Geral. A ele é dado um papel estratégico a TI pelo fato 
de estar subordinado ao gabinete, então, muito próximo às 
pessoas que decidem né, no Instituto (E9). 

 

(...) hierarquicamente eu tenho conhecimento que existe uma 
chefia direta de TI e que atualmente, na verdade há pouco tempo 
é ele foi adequado e realocado na proximidade aonde deve estar 
que é na direção geral vinculado ao gabinete, de uma maneira 
técnica, né, que é para manter essa articulação junto com a 
direção geral (E10). 

 

(...) o XXXXXX se reporta diretamente ao gabinete, à direção ... 
eu considero importante até porque como hoje como a TI está 
entranhada em todos os canais, toda operação, a TI não só no 
Instituto, mas em qualquer organização se tornou algo crítico, 
que pode colocar em risco a operação de qualquer empresa, 
então se reportar e ter o apoio da direção é um fator decisivo 
para que qualquer ação seja tomada rápida e que a gente tenha 
apoio no que tem que ser feito (E11). 
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(...) o Chefe de TI se reporta ao chefe do gabinete da Direção 
Geral. O fato da TI dentro de uma organização se reportar 
diretamente a direção geral influencia positivamente porque é 
importante para TI ter um contrato, ter um contato, desculpa, 
com a alta gestão da organização. Como a TI ela é uma área 
que ela dispersa e auxilia todas as áreas dentro da organização, 
esse diálogo com a alta gestão facilita muito os objetivos da TI 
em realmente auxiliar, porque é preciso ter o contato com a alta 
gestão de negócios dentro de uma organização. Para que a TI 
possa auxiliar melhor esse negócio, então se a TI não tivesse 
esse contato, a capacidade de atuação da TI poderia ser bem 
prejudicada (E12). 

 

A figura 22 ilustra as evidências deste mecanismo. 

Figura 22 - Evidências: Liderança em TI 

 

Fonte: Elaboração própria, como base no uso do software NVivo 

 

O Quadro 19 apresenta resumidamente os mecanismos de Governança 

de TIC implantados no instituto. 

 

Quadro 19 - Mecanismos de Governança de TIC – INCA 

 

Mecanismo Descrição 

Comitê de estratégia de TI 

Comitê em nível institucional, com 
composição multidisciplinar de 
diferentes áreas da organização, 
com a finalidade de direcionar, 
monitorar, avaliar o uso das 
Tecnologias da Informação e 
Comunicação para alcance dos 
objetivos estratégicos da instituição 



116 
 

e consequente melhorar na 
prestação de serviços à sociedade. 

Comitê de direção de TI 

Comitê ou outra instância 
deliberativa, de composição 
multissetorial e com natureza de 
decisão colegiada. Adota como 
principal metodologia a avaliação 
sistemática e a priorização das 
demandas institucionais, incluindo 
as prioridades de TI na instituição. 

Agente de Governança de TI 

Estrutura formalmente criada no 
organograma da instituição, 
responsável por promover, 
direcionar e gerenciar processos de 
governança de TI, com aderência as 
recomendações dos órgãos de 
controle, para garantir o alinhamento 
da TI aos negócios e proporcionar a 
entrega de valor à organização. 

Planejamento Estratégico de TI 

Processo formal para definir e 
atualizar a estratégia de TI, realizado 
periodicamente, com a visão de 
médio a longo prazo, com o objetivo 
de atender às necessidades de 
informação e de serviços de TIC das 
áreas da organização, alinhando aos 
objetivos estratégicos da 
organização, priorizando e 
otimizando a aplicação dos recursos, 
e visando agregar valor ao negócio. 
O plano, produto do processo, deve 
ser discutido e aprovado no Comitê 
de estratégia de TI. 

Metodologias de governança / 
gerenciamento de projetos 

Processos e metodologias para 
governar e gerenciar projetos de TI, 
com a adoção de ferramentas 
adequados e compatíveis com as 
metodologias de gerenciamento de 
projetos utilizadas por cada equipe 
do órgão, para permitir o controle e 
gerenciamento de toda as etapas do 
projeto e proporcionar a emissão de 
relatórios de tomada de decisão. 

Gerentes de Contas de TI/Negócio 

Gerentes de relacionamento de 
negócio / TI, ou outro grupo de 
profissionais na organização, que 
tenham a responsabilidade de atuar 
como intermediários entre TI e 
outras áreas da instituição, com o 
objetivo de compreender as 
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necessidades de cada área cliente 
da organização. 

Liderança em TI 

Liderança em TI, formalmente 
nomeado e subordinado à 
autoridade máxima do órgão, com 
formação em Tecnologia e com 
poder na tomada de decisões de TI. 
Visa promover e liderar projetos de 
TI. É responsável pela criação da 
interface entre TI e negócios, 
interagindo com a Alta Direção da 
organização e participando dos 
comitês de Direção de TI e de 
Estratégia de TI. 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

4.4.3 Efetividade dos Mecanismos de Governança de TIC  

A última pergunta feita aos entrevistados foi a respeito de selecionar os 

mecanismos relevantes para a efetividade da Governança de TIC de uma lista 

de 7 (sete) mecanismos, independentemente de terem ou não sido 

implementados na sua instituição. A análise qualitativa conduzida permitiu 

identificar os mecanismos relevantes para a efetividade da Governança de TIC. 

Percebe-se no discurso dos entrevistados que a efetividade da Governança de 

TIC está relacionada com o objetivo principal da Governança de TIC, identificado 

anteriormente. 

 

4.4.3.1 Comitê de estratégia de TI 

O comitê de estratégia de TI teve grande frequência nas entrevistas e 

explicita que a estratégia está nas principais preocupações da maioria dos 

entrevistados, conforme as transcrições abaixo. 



118 
 

(...) questão do comitê é importante no sentido de que é ali, 
dentro daquela esfera que você vai discutir as questões 
estratégicas de TI no nível da administração, então é importante, 
seja ele , não vou entrar nem em um conceito, ah poderia ser 
diretoria executiva, poderia ser, desde que seja multidisciplinar 
em sua composição, eu estou pegando a definição mesmo ... o 
comitê estratégico de TI, é extremamente relevante para alinhar 
TI a estratégias do Instituto (E2). 

 

(...) definir a estratégia de TI é importante, principalmente como 
uma visão no futuro, a longo prazo, por isso é relevante ter um 
comitê de TI (E3). 

 

(...) é importante ter um comitê de estratégia de TI para definir a 
estratégia com clareza (E5). 

 

(...) Comitê de estratégia de TI tem que existir, para que a área 
tenha estratégia única, para que não caminhe em direções 
adversas fazendo com que haja algum tipo de desgaste, tanto 
da imagem da TI, quanto de desperdício de financeiro digamos 
assim, da Instituição (E6). 

 

(...) É importante ter esse comitê, composto por diversas áreas 
do INCA, para definir as decisões e práticas na instituição e as 
melhores formas de atuação da TI (E7). 

 

(...) O comitê da estratégia de TI no nível conselho de 
administração é fundamental porque é nesse comitê que se 
agenda esses assuntos de o que a direção geral, as 
coordenações o que que elas estão demandando, como elas 
vêm como a TI pode agregar valor as áreas deles (E9). 

 

(...) A TI ainda pensa no operacional, resolver problemas de 
infraestrutura e necessidade de sistemas, mas com a criação do 
comitê de TI tivemos a oportunidade de ter essa visão mais 
estratégia para a TI ... ter uma estratégica para desenvolver o 
negócio (E11). 

 

Os resultados mostram que um comitê de estratégia de TI é fundamental 

para garantir que a TI esteja na pauta da instituição, para que seja definido um 

planejamento de longo prazo e possa agregar valor ao negócio, devendo ser 
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composto uma equipe com representantes das diversas área de uma 

organização. 

A figura 23 ilustra as evidências deste mecanismo. 

Figura 23 - Evidências: Comitê de estratégia de TI 

 

Fonte: Elaboração própria, como base no uso do software NVivo 

 

4.4.3.2 Comitê de direção de TI 

Outro mecanismo apontado como importante para a efetividade da 

Governança de TIC é Comitê de direção de TI. No entanto, devido à falta de 

recursos humanos dentro da organização, na prática, a Comissão de orçamento 

exerce a função do Comitê de direção de TI, tendo um impacto positivo no 

processo de priorizar os projetos demandados pelas diversas áreas para 

alcançar os objetivos da organização. 

(...) o comitê que eu digo é o primeiro, de direção, é importante, 
porém eu só juntaria esses comitês aí. Esta função pode ser 
executada por outra estrutura da organização, ainda mais se a 
equipe na organização é reduzida (E2). 

 

O comitê de direção é relevante, mas como nossa equipe é 
reduzida, essa função é exercida pela comissão de orçamento 
(E5). 
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Para mim o comitê da área de direção que determina as 
prioridades dos negócios e investimentos de TI é o mais 
importante.  Como eu falei anteriormente, para mim a principal 
função da governança é garantir o melhor custo-benefício para 
organização, otimizar recursos, aí dentro desse pensamento 
você tem que pensar como é que eu alcanço é esse objetivo. 
Todas as áreas acham que sua área é a mais importante e não 
é bem assim, os recursos são limitados, então tem que definir 
prioridades junto com a diretoria executiva da organização. 
Então porque que eu coloquei como primeiro esse seu terceiro 
item, porque é aonde você vai conseguir definir prioridades. Para 
fazer tudo de todas as áreas, vou precisar de muito mais 
recursos e eu não consigo, e aí tenho que priorizar. Não é a TI 
que vai definir o que é prioridade, mas ela vai ajudar a chegarem 
em um consenso do que é prioridade do que deve ser de fato 
investido (E11). 

 

(...) nesse ponto acho o comitê de direção de TI, é mais 
relevante, porque aí a gente já está partindo do ponto de 
executar as demandas, né, então não só de planejamento. De 
executar para alcançar o resultado (E12). 

 

Conforme apontado por um entrevistado, não é eficaz na prática ter muitos 

comitês na organização. A função do Comitê de direção de TI pode ser 

executada com sucesso por outra estrutura já existente na organização, desde 

que esta estrutura seja formada por membros tomadores de decisão das 

diversas áreas de negócio e por um representante da TI.  

Não existe um comitê específico somente para TI. Não é eficaz 
na prática. A priorização dos projetos é realizada pela Comissão 
de orçamento do INCA. A organização possui muitos outros 
comitês e é difícil criar um outro comitê e ter uma data para se 
reunir somente para TI. Como temos dificuldades de pessoal, os 
mesmos integrantes do orçamento seriam os membros do de TI, 
então o próprio orçamento define as prioridades. Considero 
importante para a Governança, mas outra estrutura da 
organização pode fazer esta função com sucesso, desde que 
possua membros representando as diversas áreas da 
organização e da TI (E7). 

 

A figura 24 ilustra as evidências deste mecanismo. 
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Figura 24 - Evidências: Comitê de direção de TI 

 

Fonte: Elaboração própria, como base no uso do software NVivo 

 

4.4.3.3 Agente de Governança de TI 

O mecanismo Agente de Governança de TI foi citado como um 

mecanismo relevante para a efetividade da Governança de TIC na organização.  

(....) é importância ter uma área de Governança de TIC ... 
demonstra o apoio da Direção Geral com a TI (E2). 

  

A área de governança de TI é fundamental para a condução do 
Planejamento estratégico de TI. Sem o plano, dificilmente vamos 
atingir os objetivos. A liderança de TI vai também de alguma 
forma, poder se beneficiar das avaliações do Plano feitas pela 
governança de TI para poder ajustar o rumo da área de TI se 
isso for necessário (E4). 

 

É relevante esta estrutura formal, que acredito que essa 
estrutura seria a ideal, apesar de termos poucos servidores, para 
atender às exigências dos órgãos de controle e elaborar o 
planejamento estratégico. É importante a Diretora do INCA ter 
criado esta área (E5). 

 

O agente de governança de TI é relevante porque ele vai orientar 
sobre as metodologias que devem ser utilizadas e, 
principalmente, para elaborar o planejamento estratégico de TI. 
Ela auxilia a identificar as necessidades das áreas do INCA 
(E12). 

 



122 
 

A análise revela que é importante ter uma estrutura de Governança de 

TIC formalizada para auxiliar a identificar as necessidades das áreas de negócio 

através da elaboração do Planejamento Estratégico de TI, promover a 

Governança de TIC no instituto e seguir as recomendações dos órgãos de 

controle em relação à TI. Sua formalização demonstra o apoio e a confiança da 

Alta Direção nas práticas de Governança de TIC a serem difundidas no órgão. 

A figura 25 ilustra as evidências deste mecanismo. 

Figura 25 – Evidências: Agente de Governança de TI 

 

Fonte: Elaboração própria, como base no uso do software NVivo 

 

4.4.3.4 Planejamento estratégico de TI 

O Planejamento de estratégico de TI foi apontado por 9 (nove) dos 12 

(doze) entrevistados como um mecanismo importante para a efetividade da 

Governança de TIC. 

... planejamento é fundamental porque permite que a instituição 
trabalhe projetos. A gente consegue segmentar a TI para que 
uma parte atenda só as demandas operacionais, demandas de 
processos diários e outro grupo se dedica aos projetos alinhando 
ao planejamento estratégico do INCA. Eu acho que você 
consegue distribuir melhor a mão de obra e ter avanços nesse 
sentido, e não ficar tão preso, então eu acho que o principal é 
isso (E1). 
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(...) o planejamento estratégico de TI, né, ele é formal, talvez 
deveria ter um acompanhamento maior, mas no meu 
entendimento um planejamento estratégico é importante para 
Governança atender os objetivos da Alta Direção (E2). 

 

Outro ponto importante para a Governança de TI é o 
planejamento estratégico. Temos um plano estratégico de TI, né, 
que segue o planejamento estratégico do INCA. A cada dois 
anos realizamos o planejamento de TI, ... estando alinhado com 
os objetivos do instituto. É um documento que permite priorizar 
os investimentos ... e a cada revisão verificar se as metas foram 
alcançadas (E4).  

 

(...) o planejamento estratégico é algo importante também. Deve 
ser discutido e aprovado no comitê de estratégia de TI. As 
soluções de tecnologia da informação devem atender as 
necessidades das áreas da assistência, ensino, pesquisa e 
prevenção, proporcionando eficiência nos serviços prestados 
pelo INCA (E5). 

 

O plano é muito importante para justificar as contratações de TI 
para os órgãos de controle ... e atender as necessidades da 
instituição (E7). 

 

(...) o planejamento estratégico de TI que é a formalização do 
próprio PDTI, que dá o diagnóstico do que a gente vai fazer, um 
olhar do biênio, a médio e a longo prazo. (E9). 

 

(...) o planejamento estratégico de TI ... são aqueles que 
deveriam ser o ponto de partida para qualquer tipo de ação que 
qualquer instituição, organização pública ou privada, para 
alcanças os seus objetivos (E10). 

 

(...) o planejamento estratégico de TI é importante. É o processo 
formal para definir, atualizar as estratégias de TI, que aí você já 
como otimizar os teus recursos e qual vai ser a estratégia de 
atuação da TI, dentro do que foi priorizado pela Direção do INCA 
(E11). 

 

Planejamento estratégico de TI é muito relevante, porque sem 
isso você não consegue implementar de forma satisfatória as 
estratégias de TI e atender a Direção Geral (E12). 
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O Planejamento estratégico de TI é o documento mais importante 

produzido pela Governança de TIC, abrangendo as necessidades de todas as 

áreas da instituição, sendo discutido e aprovado pelo Comitê de TI, e 

reconhecido pela Alta Direção do órgão. Este documento é uma ferramenta 

essencial para realizar o planejamento de médio a longo prazo e para justificar 

as atividades de TI em nível institucional, tendo a função de assegurar que as 

prioridades e os investimentos da área de TI estejam alinhados a estratégia 

institucional. 

A figura 26 ilustra as evidências deste mecanismo. 

Figura 26 - Evidências: Planejamento de estratégico de TI 

 

Fonte: Elaboração própria, como base no uso do software NVivo 

 

4.4.3.5 Metodologias de governança / gerenciamento de projetos de TI 

O mecanismo de Metodologias de governança / gerenciamento de 

projetos foi citado por quatro entrevistados entre doze possíveis, como relevante 

para a efetividade da Governança de TIC. 

A TI trabalha basicamente por projetos. É relevante utilizar uma 
metodologia. Temos pessoas certificadas no PMBOK. Usamos 
o PMBOK como referência para gerenciamento de projetos (E4). 
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(...) nos baseamos no PMBOK para gerenciar os projetos da 
área. Então, realizamos o planejamento e depois precisamos 
gerenciar os projetos para alcançar o objetivo. Usamos o 
software Redmine por ser livre e simples de usar. Se for 
complexo, ninguém vai utilizar. ... é importante ter uma 
metodologia (E5). 

 

(...) a metodologia de gerenciamento de projetos de TI ... são 
aqueles que deveriam ser o ponto de partida para qualquer tipo 
de ação que qualquer instituição, organização pública ou 
privada, para alcanças os seus objetivos. ... uma grande 
organização trabalha por projetos (E10). 

 

Considero relevante utilizar uma metodologia de gerenciamento 
de projetos de TI. São práticas já consolidadas em grandes 
organizações, mas no início foi difícil de implementar. ... com o 
tempo vai se ganhando maturidade ... Estamos realizando uma 
transição para que a equipe de desenvolvimento utilize 
metodologia AGIL para gerenciar projetos (E11). 

 

Para gerenciar projetos de TI, é importante utilizar uma metodologia, 

ainda mais em um órgão em que se trabalha basicamente por projetos, para que 

os projetos sejam melhor administrados e alcance os objetivos a que se 

propõem. A metodologia irá auxiliar a estruturar e implementar as melhores 

práticas em gerenciamento de projetos. 

A área de TI do órgão utiliza o PMBOK, mas não se pode afirmar que é a 

melhor metodologia para todas as equipes de TI. Cada equipe deve adotar uma 

metodologia de gerenciamento de projetos de acordo com as características das 

atividades que desempenham.  

A importância de se ter um software de gerenciamento de projetos 

também é observada na entrevista. Este software deve ser de fácil uso para os 

profissionais. 

A figura 27 ilustra as evidências deste mecanismo. 
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Figura 27 - Evidências: Metodologias de governança / gerenciamento de 
projetos de TI 

 

Fonte: Elaboração própria, como base no uso do software NVivo 

 

4.4.3.6 Gerente de contas TI/Negócio 

O mecanismo gerente de contas de TI/Negócio foi mencionado por cinco 

entrevistados como relevante para a efetividade da Governança de TIC. 

(...) gerente de contas de TI, de negócios, é óbvio que é 
importante. Você ter essa troca de informação, por isso que eu 
entendo que é relevante você estar lá fazendo parte da diretoria 
executiva, porque o CIO pode realizar este papel e estaria ali em 
condições de ver de forma macro as necessidades da instituição 
... aonde o calo mais vem apertando (E2). 

 

Gerentes de conta de TI eu entendo que são importantes. São 
os gerentes de negócios que justamente vão traduzir a 
necessidade de cada área interna da Instituição em solução de 
TI ou falando de uma perspectiva ao contrário, são eles que vão 
poder dizer de que forma a TI pode apoiar cada segmento de 
negócio (E4). 

 

Ter uma pessoa executando a função do gerente de contas de 
TI é muito importante. Ter alguém que entendesse, falasse a 
mesma linguagem, por exemplo, da assistência que é muito 
técnica, eu particularmente acho a área da assistência bem 
técnica para mim. O linguajar deles é diferente. Compreendesse 
a necessidade deles para converter isso em projeto de TI. Isso 
é muito relevante (E7). 
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(…) Esse papel é importante e pode ser executado pelo Diretor 
de TI. A função do diretor de TI é essa, ser o relacionamento 
com as outras áreas, explicando os serviços, identificando a 
necessidade em outros departamentos, mostrando como 
funciona a TI e como pode auxiliar o setor (E8). 

 

(...) A TI precisa conhecer, entender as demandas do negócio. 
Ele não funciona sozinha. Precisamos desta para fazer essa 
ponte para nós. Na maioria das vezes os setores não têm 
conhecimento sobre suas demandas e necessidades. Tem que 
ter alguém da equipe de TI próximo a essas áreas, interagindo e 
falando a mesma linguagem é essencial. Além de técnico, a 
pessoa tem que ter fortes habilidades relacionais (E10). 

 

A análise das entrevistas revela a importância de ter um membro da 

equipe de TI fazendo a ponte com o negócio, identificando as demandas e 

sugerir como a TI pode auxiliar o setor. Essa pessoa pode ser o CIO, diretor de 

TI ou outra pessoa de TI, que trabalha próxima às diversas áreas do órgão e de 

forma proativa. 

A figura 28 ilustra as evidências deste mecanismo. 

Figura 28 - Evidências: Gerente de contas TI/Negócio 

 

Fonte: Elaboração própria, como base no uso do software NVivo 

 

4.4.3.7 Liderança de TI 

O mecanismo Liderança de TI teve grande frequência nas entrevistas e 

explicita sua importância para a efetividade da Governança de TIC. 
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Eu acho que a liderança, porque ela está muito relacionada à 
visão de negócios, então se a visão dela parte de uma liderança 
e ela vem de forma vertical, passa uma mensagem clara às 
pontas. Fica muito mais fácil de você trabalhar, de você entender 
os propósitos institucionais ... o objetivo institucional fica muito 
claro (E1). 

 

(...) então você ter uma liderança de TI é uma situação relevante 
para você ter uma boa governança, porque a liderança vai estar 
ali mostrando essa importância né, principalmente para a 
Direção e seus coordenadores. Vai mostrar a área de negócios, 
ou mostrar para empresa a importância da área de tecnologia 
(E2). 

 

A TI, por ela ser estratégica, quando você coloca aqui, liderança 
de TI é relevante. O Líder tem que articular essa visão a todos 
na organização, se não os outros mecanismos não funcionam 
(E3). 

 

... liderança de TI porque é justamente que vai sensibilizar esses 
conselhos, esses comitês que definem a estratégia e 
prioridades. Cabe à liderança de TI. Então isso é algo relevante 
porque a liderança de TI tem que sensibilizar quem decide e 
motivar sua equipe ... entendo como algo importante para 
demonstrar o de que forma as soluções de TI podem alavancar 
os negócios (E4). 

 

Ah o principal é a liderança, né, se você não tem a liderança 
nada que está ali abaixo que você listou vai adiantar. Para mim 
é o principal, você ter uma liderança que queira implementar a 
governança e mostrar a importância da TI (E8). 

 

Do meu ponto de vista, é fundamental ter uma pessoa como líder 
que empurre, motive sua equipe e sensibilize quem decide. 
Mostrar o papel estratégico da TI. Sem a liderança de TI, os 
outros mecanismos não funcionam (E9). 

 

... liderança em TI, que é o primeiro do seu quadro. Capacidade 
do CIO assimilar, estipular uma visão para função de TI na 
empresa e garantir que a visão seja claramente estendida e 
pense em toda organização. Liderança em TI, ainda em 
coerência com essa minha linha de pensamento, TI consegue 
ter uma visão macro do negócio, olhar por cima e colocar esse 
grupo do conselho as contradições, olha, mas se eu fizer, optar 
por A, B vai ficar descoberto, e se eu fizer uma solução C, eu já 
vi isso algumas vezes acontecer da TI começar ajudar a quem 
toca o negócio, esclarecer que ela é estratégica e pensar fora da 
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caixa e propor soluções que às vezes não estão visíveis para 
quem está ligado tanto somente no seu, no seu mundinho ... 
(E11). 

 

(...) a liderança em TI eu considero relevante, porque a gente 
precisa, né dessa figura que vá ter um contato com a alta 
administração, porque senão a TI não vai conseguir implementar 
as políticas de governança dentro da organização. Ela tem que 
conseguir o apoio da Alta Direção para implementar estes outros 
mecanismos (E12). 

 

Os resultados demonstram que a organização precisa ter uma liderança 

de TI, por meio do Diretor de TI ou outra pessoa na TI que tenha poder na tomada 

de decisões de TI, para garantir que a visão estratégica da TI seja claramente 

entendida pelas áreas e, principalmente, pela Alta Direção. Exerce também a 

função de fazer a ponte entre TI e negócios, interagindo com a Alta Direção, 

identificando necessidades, promovendo os projetos de TI e motivando os 

funcionários da equipe. Os entrevistados também destacam que é crucial ter a 

liderança de TI para que os demais mecanismos sejam implementados e a 

Governança de TI seja efetiva. 

A figura 29 ilustra as evidências deste mecanismo. 

Figura 29 - Evidências: Liderança de TI 

 

Fonte: Elaboração própria, como base no uso do software NVivo 
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O Quadro 20 apresenta os mecanismos de Governança de TIC relevantes 

para a efetividade de Governança de TIC na visão dos gestores da organização. 

Foram considerados como relevantes para a efetividade da Governança de TIC 

os mecanismos citados por dois ou mais entrevistados. 

 

Quadro 20 - Mecanismos relevantes para a efetividade da Governança de TIC 

Mecanismo Vantagem principal 

Comitê de estratégia de TI 

Garante que a TI esteja na pauta da 
instituição e que as estratégias de 
médio e longo prazo de TI definidas 
estejam alinhadas as estratégias da 
organização para que possam 
agregar valor ao negócio. 

Comitê de direção de TI 

Garante a priorização dos 
investimentos de TI em alinhamento 
com as prioridades do negócio da 
instituição. 

Agente de Governança de TI 

A formalização da área evidencia 
para toda a organização o apoio da 
Alta Direção nas práticas de 
Governança de TIC; 
Promove as práticas de Governança 
de TIC na instituição e; 
Garante um alinhamento das 
práticas de TI com as 
recomendações dos órgãos de 
controle. 

Planejamento Estratégico de TI 

Formaliza que cada ação planejada 
de TI, para atender as necessidades 
das áreas, está alinhada aos 
objetivos estratégicos da 
organização. 

Metodologias de governança / 
gerenciamento de projetos 

Garante que os projetos de TI sejam 
gerenciados utilizando as melhores 
práticas adequadas à realidade da 
organização. 

Gerentes de Contas de TI/Negócio 

Possibilita que as necessidades de 
negócios sejam identificadas de 
forma proativa e compreendida pela 
TI.  

Liderança em TI 
Difunde para todos na organização a 
visão da TI como área estratégica, 
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possibilitando a implantação dos 
mecanismos de Governança de TIC 
na instituição com sucesso. 

Fonte: Elaboração própria 

 

As evidências, a partir dos três objetivos intermediários desta pesquisa, 

enseja o desenho do diagrama mostrado na Figura 30. 

 

Figura 30 - Efetividade Governança TIC 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

4.5 ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS ESTUDOS 

Entre os estudos com esse enfoque, De Haes e Van Grembergen (2009b) 

realizaram um estudo de caso múltiplo em 10 organizações de serviços 

financeiros da Bélgica. Dentre os 33 mecanismos de Governança de TIC 
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identificados no estudo, os autores apresentaram uma linha base mínima 

formada por dez mecanismos de Governança de TIC que proporcionaram a 

efetividade nas organizações pesquisadas. 

A pesquisa exploratória conduzida por Pereira, Mira da Silva e Lapão 

(2014) em seis organizações de serviços de saúde portuguesas identificou seis 

mecanismos de Governança de TIC mais relevantes para as organizações 

estudadas. 

Bianchi et at. (2017) realizaram um estudo de caso múltiplo em três 

universidades no Brasil, em Portugal e na Holanda que apresentou uma linha de 

base de mecanismos de Governança de TIC que proporcionam a efetividade 

nestas organizações. 

O Quadro 21 a seguir apresenta um comparativo entre os mecanismos 

relevantes para a efetividade da Governança de TIC, de acordo com os 

resultados desta pesquisa realizada com gestores do Instituto Nacional de 

Câncer, e entre os mecanismos encontrados nos estudos de De Haes e Van 

Grembergen (2009b), Pereira, Mira da Silva e Lapão (2014) e Bianchi et at. 

(2017). 

Quadro 21 - Comparação dos resultados com os estudos anteriores 

MECANISMO DEFINIÇÃO ESTUDO 
(DE HAES; VAN 
GREMBERGEN, 

2009a) 

(DE HAES; VAN 
GREMBERGEN, 2009a) 

1 2 3 4 

Comitê de estratégia de 
TI no nível do conselho 
de administração 

Comitê no nível do conselho de 
administração para garantir que a 
TI seja um item regular da agenda 
e um assunto de relatório para o 
conselho de administração 

X X X X 

Comitê de direção de TI 
(avaliação / priorização 
de investimentos em TI 

Comitê de direção no nível 
executivo ou de gerência sênior 
responsável por determinar as 

X  X X 
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no nível de executivo / 
gerência sênior) 

prioridades de negócios em 
investimentos em TI 

Agente de Governança 
de TI 

Função na organização 
responsável por promover, 
direcionar e gerenciar processos 
de governança de TI 

  X X X 

Planejamento 
Estratégico de TI 

Processo formal para definir e 
atualizar a estratégia de TI. 

X   X X 

Metodologias de 
governança / 
gerenciamento de 
projetos 

Processos e metodologias para 
governar e gerenciar projetos de 
TI. 

X   X X 

Gerentes de Contas de 
TI/Negócio 

Fazer a ponte entre negócios e TI 
por meio de gerentes de contas 
que atuam como intermediários. 

  X X X 

Liderança em TI 

Capacidade do CIO ou função 
similar de articular uma visão 
para a função de TI na empresa e 
garantir que essa visão seja 
claramente entendida pelos 
gerentes em toda a organização. 

X X   X 

1 - Organizações de serviços financeiros da Bélgica (DE HAES; VAN GREMBERGEN, 2009a) 
2 - Organizações de serviços de saúde portuguesas (PEREIRA; MIRA DA SILVA; LAPÃO, 2014) 
3 - Universidades no Brasil, Portugal e Holanda (BIANCHI et al., 2017) 
4 – Instituto Nacional de Câncer – INCA/MS 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

Conforme apresentado no Quadro 21, os gestores do INCA, uma 

organização da área de Saúde, mas também reconhecida pelo Ministério da 

Educação do Brasil como uma instituição de ensino, consideram como 

relevantes para a efetividade da Governança de TIC mecanismos que também 

estão presentes nos resultados dos estudos realizados em organizações de 

serviços de saúde e em universidades, reforçando os resultados dos estudos 

citados anteriormente. 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

5.1 OBJETIVO 

O objetivo deste projeto de pesquisa foi “descrever os mecanismos 

relevantes para a efetividade da Governança de TIC na visão de gestores da 

área de saúde pública”. A questão de pesquisa desta dissertação foi definida 

como “Quais os mecanismos relevantes para a efetividade da Governança de 

TIC na visão de gestores da área de saúde pública?”. Para responder a esta 

questão de pesquisa, foram desenvolvidos três objetivos intermediários que são 

explicados a seguir, bem como a forma como foram alcançados. 

 O primeiro objetivo intermediário da pesquisa foi “Identificar os objetivos 

da Governança de TIC na organização de saúde pública”. Este objetivo foi 

alcançado na Seção 4.4.1. Após uma análise dos dados coletados através de 

documentos da organização e das entrevistas realizadas com 12 (doze) 

colaboradores que atuam como gestores na organização, com o auxílio do 

software NVivo, seis objetivos de governança de TIC foram identificados na 

organização de saúde pública e foram organizados em perspectivas com base 

no referencial teórico.  

Apesar das documentações evidenciarem que esses seis objetivos da 

Governança de TIC estão formalizados na instituição, ficou evidente ao longo 

dos discursos dos entrevistados que o principal objetivo da Governança de TIC 

está inserido na perspectiva “crescimento e atendimento do negócio”. O objetivo 

foca na execução de estratégias TI, atendendo às necessidades da organização 

e visando agregar valor aos serviços prestados à população. Os gestores 

compreendem o papel da TI como área estratégica e não puramente 
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operacional. Para alcançar os objetivos da Governança de TIC, mecanismos de 

Governança de TIC devem ser implementados nas organizações. A identificação 

destes mecanismos no Instituto foi abordada no objetivo intermediário seguinte 

desta pesquisa. 

O segundo objetivo intermediário da pesquisa foi definido como 

“Identificar os mecanismos de Governança de TIC implantados na organização 

de saúde pública”. Este objetivo foi alcançado na Seção 4.4.2. Foi utilizada uma 

lista de sete mecanismos de governança de TIC encontrados nos estudos de De 

Haes e Van Grembergen (2009b), Pereira, Mira da Silva e Lapão (2014) e 

Bianchi et at. (2017), para realizar a análise das evidências coletadas através 

das entrevistas e de documentos da organização.  Após a análise, com o auxílio 

do software NVivo, sete mecanismos de governança de TIC foram identificados 

na organização de saúde pública pesquisada e descritos.  

Estes mecanismos foram implantados na organização para alcançar o 

principal objetivo da Governança de TIC mencionado anteriormente. Observou-

se que não existe um Comitê de direção de TI formalizado; contudo, a função do 

Comitê de direção de TI é exercida pela Comissão de Orçamento e Gestão, 

instância interna de apoio à Governança Corporativa do instituto, que prioriza as 

demandas institucionais em relação as questões orçamentárias.  

Ressalta-se que não existe um colaborador ou grupo focado em realizar 

as atribuições de um Gerente de Contas. Esta atividade é delegada à um grupo 

de servidores que executam este papel, além de exercer outras 

responsabilidades dentro da área de TI. Após identificar os mecanismos 

implantados no Instituto para viabilizar a Governança de TIC, a efetividade 
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destes mecanismos foi abordada no objetivo intermediário seguinte desta 

pesquisa. 

 O terceiro objetivo intermediário da pesquisa foi “Identificar os 

mecanismos relevantes para a efetividade da Governança de TIC na visão de 

gestores da área de saúde pública”. Este objetivo foi alcançado na Seção 4.4.3. 

Para alcançar este objetivo, foi solicitado aos entrevistados que selecionassem 

os mecanismos que consideravam relevantes para a efetividade da Governança 

de TIC de uma lista de sete mecanismos encontrados nos estudos de De Haes 

e Van Grembergen (2009b), Pereira, Mira da Silva e Lapão (2014) e Bianchi et 

at. (2017) e que justificassem a escolha. Segundo Ferguson (2013), a efetividade 

da Governança de TIC pode ser mensurada através da efetividade percebida por 

cada mecanismo implementado na organização. 

A análise qualitativa conduzida, com o auxílio do software NVivo, permitiu 

identificar os mecanismos relevantes para a efetividade da Governança de TIC. 

Foram considerados como relevantes para a efetividade da Governança de TIC 

os mecanismos citados por dois ou mais entrevistados. Como resultado da 

avaliação dos mecanismos de Governança de TIC, concluiu-se que os sete 

mecanismos são relevantes, na visão dos gestores da área de saúde, para 

serem implementados de forma a alcançar a eficácia da governança de TIC. O 

discurso dos entrevistados evidencia que o mecanismo é considerado relevante 

para a efetividade da Governança de TIC quando este consegue proporcionar o 

alcance do objetivo principal definido para a Governança de TIC. O objetivo foca 

na execução de estratégias TI, atendendo as necessidades da organização e 

visando agregar valor aos serviços prestados à população. 
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Na literatura, uma das perspectivas utilizadas para definir efetividade em 

Governança de TIC é a referente ao negócio, observando a conexão entre os 

resultados da TI e o desempenho organizacional. Observou-se que os 

mecanismos mais citados como relevantes para a Governança de TIC estão 

estreitamente ligados ao alinhamento das estratégias de TI às necessidades de 

negócio da organização: Comitê de estratégia de TI e Planejamento Estratégico 

de TI, confirmando a suposição inicial da pesquisa. 

Chama a atenção o mecanismo Metodologias de governança / 

gerenciamento de projetos tenha sido o menos citado como relevante para a 

efetividade da Governança de TIC. Tal fato pode ser explicado pela preocupação 

dos gestores com o alinhamento das estratégias de TI às necessidades de 

negócio da organização e por este mecanismo de processo está mais 

relacionado à Gestão da TI.  

Diversos podem ser os motivadores ou benefícios esperados na adoção 

de mecanismos de Governança de TIC em uma organização, contudo, os 

resultados das entrevistas demonstram que para se obter o sucesso na 

implementação destes mecanismos é necessária ter uma participação ativa da 

liderança de TI. A organização precisa ter uma liderança de TI com a consciência 

do impacto da TI na área de saúde. A liderança de TI deve ser o Diretor de TI ou 

outra pessoa na TI que tenha poder na tomada de decisões de TI e acesso direto 

as todas as áreas da organização. Além disso, a liderança de TI deve ter o 

conhecimento e a consciência de que a TI pode melhorar os serviços de saúde 

prestados à população e os benefícios reais ao implementar uma Governança 

de TIC eficaz. Essa pessoa também deve ser o responsável por sensibilizar a 

Alta Direção da organização sobre o papel estratégico da TI e da importância da 
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criação de uma estrutura formal de Governança de TIC e da criação de comitês 

em nível institucional;  pela interação com os demais Diretores da organização, 

identificando necessidades e promovendo os projetos de TI; e pelo engajamento 

e motivação da equipe para mudar o papel da TI na organização de saúde.  

É uma condição necessária o envolvimento efetivo da liderança de TI para 

alcançar uma Governança de TIC eficaz. Quanto mais tomadores de decisão na 

instituição compreenderem o papel estratégico da TI em uma organização de 

saúde, maior a probabilidade da Governança de TIC de se tornar parte da cultura 

administrativa da instituição e agregar valor ao negócio. Sem esta compreensão, 

dificilmente a Governança de TIC será implantada de modo eficaz. 

Com base no referencial teórico e nos resultados deste estudo de caso 

em uma organização de saúde, sugere-se os seguintes passos para a 

implementação da Governança de TIC em uma organização pública de saúde: 

a) Sensibilize a Alta Direção da organização de saúde sobre o papel 

estratégico da TI e da importância da criação de uma estrutura 

formal de Governança de TIC e da criação de comitês em nível 

institucional; 

b) Implemente uma área de Governança de TIC para gerenciar os 

processos de governança de TIC com aderência às 

recomendações dos órgãos de controle; 

c) Implemente um Comitê de Estratégia de TI, com composição 

multidisciplinar de diferentes áreas da organização, para garantir o 

alinhamento das estratégias da TI às necessidades de negócio e 

aos objetivos estratégicos da organização; 
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d) Identifique as necessidades da organização através de 

profissionais que atuem como Gerentes de Contas, identificando 

as necessidades das áreas de negócio. 

e) Elabore um Plano Estratégico de TI com os objetivos, metas e 

ações, de médio a longo prazo, a ser discutido e aprovado pelo 

Comitê de Estratégia de TI; 

f) Priorize os projetos de TI em relação as demandas de negócio e o 

orçamento da instituição, através de um Comitê de direção de TI 

ou outra estrutura na organização que tenha essa função; 

g) Gerencie os projetos de TI, se utilizando de metodologias e 

ferramentas adequadas para cada equipe.  

Os passos sugeridos para a implementação da Governança de TIC em 

uma organização pública de saúde, podem ser úteis para as organizações de 

saúde implementarem ou reavaliarem os mecanismos de Governança de TIC 

em suas organizações, sendo um ponto de partida. 

Por fim, entende-se que esta pesquisa tenha atendido o seu propósito, 

pois a realização deste estudo permitiu descrever os mecanismos relevantes 

para a efetividade da Governança de TIC na visão de gestores da área de saúde 

pública.  

 

5.2 CONTRIBUIÇÕES 

5.2.1 Contribuição Teórica 

De Haes e Van Grembergen (2009b) realizaram um estudo de caso 

múltiplo em 10 organizações de serviços financeiros da Bélgica. Dentre os 33 



140 
 

mecanismos de Governança de TIC identificados no estudo, apresentaram uma 

linha base mínima formada por dez mecanismos de Governança de TIC que 

proporcionaram a efetividade nas organizações pesquisadas.  

A pesquisa exploratória conduzida por Pereira, Mira da Silva e Lapão 

(2014) em seis organizações de serviços de saúde portuguesas identificou seis 

mecanismos de Governança de TIC mais relevantes para as organizações 

estudadas. 

Bianchi et at. (2017) realizaram um estudo de caso múltiplo em três 

universidades no Brasil, em Portugal e na Holanda que apresentou uma linha de 

base de mecanismos de Governança de TIC que proporcionam a efetividade 

nestas organizações. 

Esses estudos e os resultados desta pesquisa mostraram que os 

mecanismos relevantes para a efetividade da Governança de TIC difere entre os 

tipos de organizações. 

Além disso, estudos sobre mecanismos relevantes para a efetividade da 

Governança de TIC em organizações públicas são escassos (NFUKA; RUSU, 

2011), principalmente em organizações da área de saúde que são complexas e 

possuem características bem distintas das organizações de outros setores. 

Como contribuição teórica, este estudo identificou e descreveu os 

mecanismos relevantes de uma organização da área de saúde pública, 

contribuindo com o aumento do conhecimento sobre Governança de TI na área 

de saúde. 
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5.2.2 Contribuição Prática 

Além de sua contribuição teórica para o conhecimento científico, este 

estudo fornece uma importante contribuição prática para as organizações da 

área de saúde pública. 

Os mecanismos de Governança de TIC são necessários para 

implementar a Governança de TIC em uma organização, porém uma longa lista 

de mecanismos de Governança de TIC presentes na literatura pode dificultar a 

sua implementação. 

Considerando a relevância da Governança de TIC na Administração 

Pública Brasileira, a realização deste estudo contribui com informações que 

poderão auxiliar os gestores de órgãos Administração Pública Brasileira, que 

atuam na área da saúde, a redirecionar os seus esforços para a implantação de 

mecanismos relevantes para a efetividade da Governança de TIC. A lista de 

mecanismos de Governança de TIC e os passos para a implantação destes, 

propostos para alcançar a efetividade da Governança de TIC, pode não ser 

aplicável a qualquer organização de saúde, carecendo de mais estudos sobre o 

tema, contudo, pode ser um ponto de partida para as organizações de saúde 

implementarem ou reavaliarem seu atual modelo de Governança de TIC. 

 

5.3 LIMITAÇÕES 

Como qualquer método de pesquisa, esta pesquisa também possui 

algumas limitações. Em primeiro lugar, o estudo compreende os mecanismos 

relevantes para a efetividade da Governança de TIC a partir da visão de gestores 

de uma única instituição, não sendo cabível a generalização estatística que leve 
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à extensão dos achados as demais organizações, limitando este estudo 

unicamente a representar a realidade da organização estuda no momento da 

pesquisa. Não foi possível incluir outras organizações de saúde devido ao 

momento da pandemia do COVID-19 no Brasil. Com a pandemia, o sistema de 

saúde ficou sobrecarregado, os profissionais da área ficaram indisponíveis para 

a realização das entrevistas e o acesso físico as organizações de saúde foram 

restringidas. Em segundo lugar, existe também o aspecto da veracidade das 

entrevistas realizadas, visto que os entrevistados, consciente ou 

inconscientemente, em algum momento da entrevista, podem ter colocado 

opiniões que não correspondam realmente às suas verdadeiras convicções. Por 

último, mas não menos importante, os resultados foram obtidos com base no 

entendimento e na experiência do autor sobre os mecanismos de Governança 

de TIC e suas definições encontradas na literatura sobre o tema, a partir do 

estudo de De Haes e Van Grembergen (2009b). 

 

5.4 SUGESTÕES DE PESQUISAS 

Como existem poucos estudos sobre a Governança de TIC no contexto 

das organizações de saúde pública, de acordo com os resultados desta 

pesquisa, sugerimos algumas questões que poderiam ser exploradas em 

pesquisa futura:  

• realizar pesquisas adicionais em organizações de saúde pública 

com uma lista mais ampla de mecanismos de Governança de TIC, 

verificando a sua efetividade e comparando os seus resultados; 
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• realizar pesquisas em organizações de saúde pública e privadas 

sobre os mecanismos relevantes para a efetividade da Governança 

de TIC, comparando os seus resultados; 

• definir um modelo de implementação da Governança de TIC para 

organizações de saúde pública; 

• identificar indicadores de monitoramento da efetividade da 

Governança de TIC em organizações de saúde pública; e 

• identificar quais comportamentos da liderança de TI engajam os 

colaboradores de TI a alcançar uma Governança de TIC efetiva em 

organizações de saúde pública. 

As pesquisas propostas acima devem estimular os pesquisadores a 

realizarem mais estudos sobre os mecanismos de Governança de TIC em 

organizações de saúde pública, pois os estudos nesta área ainda são escassos 

e limitados, e ainda por se tratarem de organizações que cuja missão impacta 

diretamente a sociedade. Atualmente, a tecnologia da informação (TI) é crucial 

no suporte, sustentabilidade e crescimento de muitas organizações, 

necessitando de um Governança de TIC ativa nas organizações. Em 

organizações de saúde pública não é diferente. Neste momento em que a 

pandemia do COVID-19 afeta de alguma forma a todos na sociedade, a 

Tecnologia da Informação é um aliado fundamental na implantação de soluções, 

como telessaúde e telemedicina, para auxiliar a sociedade. 
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APÊNDICE A – CARTA-CONVITE DE PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA 

CIENTÍFICA 

 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ – UNESA 

MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL - MADE 

 

CARTA-CONVITE DE PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA CIENTÍFICA 

Temos a honra de convidá-lo a participar da pesquisa GOVERNANÇA DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA VISÃO DOS GESTORES DA ÁREA DE 

SAÚDE PÚBLICA que investiga os mecanismos relevantes para a efetividade 

da Governança de TIC em organizações de saúde pública. A pesquisa será 

realizada por meio de entrevista. 

A sua participação, devido ao seu cargo e experiência, é de grande importância 

para os estudos nesta área e os resultados desta pesquisa permitirão uma 

melhor compreensão científica das estratégias de implementação da 

Governança de TIC na área de saúde pública. Como é de praxe em pesquisas 

científicas, suas respostas receberão tratamento científico e estarão sob total 

sigilo, e a identidade dos entrevistados serão preservadas.   Ao final da pesquisa, 

iremos encaminhar os resultados obtidos. 

Por gentileza confirmar previamente a sua participação através do e-mail 

XXX.XXX@XXX.XXX.br, para que possamos combinar os detalhes da entrevista 

com antecedência.  

Desde já agradecemos a disponibilidade e participação.  

Rio de Janeiro, XX de XXXX de 20XX. 

 

 

 

 

Roberto Luiz Silva dos Santos 

Mestrando em Administração e 
Desenvolvimento Empresarial 

UNESA – RJ     

Prof. Dr. Antônio Augusto Gonçalves  

Orientador do Mestrado em 
Administração e Desenvolvimento 

Empresarial /  

UNESA – RJ 
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APÊNDICE B – TERMO DE COMPROMISSO DE SIGILO 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ – UNESA 

MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL - MADE 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE SIGILO 

 

Eu, Roberto Luiz Silva dos Santos, [nacionalidade], [estado civil], pesquisador 

mestrando, portador da identidade Nº XXXXX XXX XX, CPF XXX.XXX.XXX-XX, 

residente e domiciliado na cidade do XXXXXXX – XX, venho através deste 

termo, comprometer-me a não associar ou relacionar, direta ou indiretamente, 

de forma escrita, verbal ou de qualquer outra forma, o nome dos colaboradores 

à minha pesquisa de mestrado em ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

EMPRESARIAL da UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ – RJ seja durante e/ou 

após a sua realização.   

 

 

Rio de Janeiro, XX de XXXX de 20XX. 

 

Roberto Luiz Silva dos Santos 

Mestrando em Administração e Desenvolvimento Empresarial / UNESA – RJ      
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APÊNDICE C – DECLARAÇÃO DE COLABORAÇÃO 

 

DECLARAÇÃO DE COLABORAÇÃO 

 

Eu declaro que estou ciente sobre o objetivo e termos de colaboração deste 
estudo intitulado GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA 
VISÃO DOS GESTORES DA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA. Além disso, eu 
autorizo a gravação da entrevista, bem como o uso das informações coletadas 
somente para propósitos acadêmicos, deste que mantido o anonimato e 
confidencialidade do entrevistado. 

 

____________, _____ de _____________________ de 2020. 

 

________________________________________________ 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DA ENTREVISTA QUALITATIVA 

 

APRESENTAÇÃO: 

 

Este roteiro de entrevista qualitativa é parte da dissertação de pesquisa intitulada 
GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA VISÃO DOS 
GESTORES DA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA, do programa de Mestrado em 
Administração e Desenvolvimento Empresarial da Universidade Estácio de Sá, 
sendo conduzida pelo mestrando Roberto Luiz Silva dos Santos, sob a 
orientação do Prof. Dr. Antônio Augusto Gonçalves. 

O objetivo da pesquisa é descrever os mecanismos relevantes para a efetividade 
da Governança de TIC na visão de gestores do Instituto Nacional de Câncer José 
Alencar Gomes da Silva (INCA). 

O propósito desta entrevista é somente acadêmico. A entrevista, com duração 
de aproximadamente 40 minutos, será gravada e as informações coletadas 
serão protegidas sobre confidencialidade, mantendo o anonimato do 
entrevistado. Sinta-se à vontade para interromper a qualquer momento da 
entrevista. 

Ao final da pesquisa, os resultados obtidos serão encaminhados aos 
participantes da pesquisa e poderão ser submetidos a conferências e revistas 
acadêmicas.  

 

CONCEITOS RELEVANTES PARA A ENTREVISTA: 

 

GOVERNANÇA DE TIC 

É parte integrante da governança corporativa e aborda a definição e 
implementação de mecanismos de processos, de estruturas e de 
relacionamento na organização que permitem que tanto os profissionais 
das áreas de negócios quanto os profissionais de TIC executem suas 
responsabilidades no apoio ao alinhamento de negócios/TIC, 
proporcionando a criação de valor para os negócios a partir dos 
investimentos em tecnologia. 
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MECANISMO DE GOVERNANÇA DE TIC 

 

MECANISMO DE 
GOVERNANÇA DE 

TIC 
DEFINIÇÃO 

Liderança em TI 

Capacidade do CIO ou função similar de 
articular uma visão para a função de TI na 
empresa e garantir que essa visão seja 
claramente entendida pelos gerentes em toda 
a organização. 

Comitê de estratégia 
de TI no nível do 
conselho de 
administração 

Comitê no nível do conselho de administração 
para garantir que a TI seja um item regular da 
agenda e um assunto de relatório para o 
conselho de administração. 

Comitê de direção de 
TI (avaliação / 
priorização de 
investimentos em TI 
no nível de executivo 
/ gerência sênior) 

Comitê de direção no nível executivo ou de 
gerência sênior responsável por determinar as 
prioridades de negócios em investimentos em 
TI. 

Planejamento 
Estratégico de TI 

Processo formal para definir e atualizar a 
estratégia de TI. 

Metodologias de 
governança / 
gerenciamento de 
projetos 

Processos e metodologias para governar e 
gerenciar projetos de TI. 

Gerentes de Contas 
de TI/Negócio 

Fazer a ponte entre negócios e TI por meio de 
gerentes de contas que atuam como 
intermediários. 

Agente de 
Governança de TI 

Função na organização responsável por 
promover, direcionar e gerenciar processos de 
governança de TI. 

 

 

CADASTRO DO ENTREVISTADO: 

Nome completo   

Cargo   

Área de atuação  

Tempo no cargo   
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Tempo no Instituto   

Formação (graduação)   

Formação (pós-graduação)   

Outras formações (Mestrado, 
Doutorado, Pós-doutorado, etc.)   

Tempo de experiência na área de 
TIC (Entrevistados da área de TIC)  

 
 

 

ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA: 

TIC 
(DE HAES; VAN 
GREMBERGEN, 

2009b; WEILL, 2004; 
LUCIANO; 

MACADAR, 2016) 

Como está estruturada área de TIC e qual o papel da TIC 
dentro da organização? 

Liderança em TI 
(DE HAES; VAN 
GREMBERGEN, 

2009b) 

Existe algum CIO (chefe de TI) nomeado formalmente em 
sua organização e quem ele reporta na organização? 

Qual a sua influência dentro da organização? 

Comitê de estratégia 
de TI no nível do 

conselho de 
administração 

(DE HAES; VAN 
GREMBERGEN, 

2009b) 

Como e quem define as estratégias de TI na organização? 

Comitê de direção 
de TI (avaliação / 

priorização de 
investimentos em TI 

no nível de 
executivo / gerência 

sênior) 
(DE HAES; VAN 
GREMBERGEN, 

2009b) 

Na organização, quem é o responsável por determinar as 
prioridades de negócios em investimentos de TI? 

Planejamento 
Estratégico de TI 
(DE HAES; VAN 
GREMBERGEN, 

2009b) 

Existe na organização, processo formal para definir e 
atualizar a estratégia de TI? Como ele é criado e realizado 
o seu acompanhamento? 
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Metodologias de 
governança / 

gerenciamento de 
projetos 

(DE HAES; VAN 
GREMBERGEN, 

2009b) 

Quais são os Processos e metodologias utilizadas pela 
organização para gerenciar projetos de TI? 

Gerentes de Contas 
de TI/Negócio 

(DE HAES; VAN 
GREMBERGEN, 

2009b) 

Como é captada e compreendida as 
necessidades/problemas relacionados ao negócio da 
organização para que a TI possa atuar? 

Agente de 
Governança de TI 
(DE HAES; VAN 
GREMBERGEN, 

2009b) 

Na organização existe área/setor específico pela 
Governança de TIC? A quem ela está subordinada? 

Qual a importância da área de Governança de TIC na 
organização? 

Governança de TIC 
(WEILL; ROSS, 2004; 
BOWEN; CHEUNG; 

ROHDE, 2007) 

O que torna a Governança de TIC efetiva? 

Dentre os sete mecanismos de Governança de TIC 
listados, quais você considera mais relevantes para a 
efetividade da Governança de TIC em sua organização? 
Por quê? 
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APÊNDICE E – CÓDIGOS NVIVO 

 

 


