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RESUMO 

 

 

Na atualidade o uso de ferramentas da Tecnologia da Informação (TI), vem crescendo em todas 

as áreas da sociedade. Por outro lado, observa-se que o excesso de burocratização continua 

sendo um grande problema da administração pública. O objetivo dessa pesquisa é analisar a 

importância do alinhamento estratégico da Tecnologia da Informação (TI) para a oferta de 

serviços públicos eletrônicos na administração tributária. Para tanto, buscar-se-á compreender 

a Resource-Based View (RBV), avaliar o nível de alinhamento estratégico da Tecnologia da 

Informação (TI) segundo o modelo de Henderson e Venkatraman (1993) e investigar o grau de 

oferta de serviços públicos eletrônicos segundo a tese Bahiense (2002). A dissertação apresenta 

uma pesquisa qualitativa e exploratória realizada a partir de um referencial teórico que abrange 

os principais aspectos teóricos de alinhamento estratégico da tecnologia da informação. Este 

referencial teórico foi utilizado para validar o modelo conceitual da pesquisa para subsidiar o 

estudo sobre serviços públicos eletrônicos na administração tributária. O método de pesquisa 

escolhido devido á natureza da investigação é o estudo de caso baseado numa pesquisa 

documental e empírica. Os resultados encontrados apontam para peculiaridades na oferta de 

serviços eletrônicos na administração tributária direcionando para um modelo alinhamento 

especifico.  

 

Palavras-chave: alinhamento estratégico da tecnologia da informação; resource-based view; 

administração tributária; governo eletrônico. 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

Now a days, the use of Information Technology (IT) tools has been growing in all areas of 

society. On the other hand, it is observed that excessive bureaucratization remains a major 

public administration problem. The objective of this research is to analyze the importance of 

the strategic alignment of information technology (IT) for the provision electronic services 

offered in the tax administration. In order to do so, it is necessary to understand the resource-

based view (RBV), to evaluate the level of strategic alignment of information technology (IT) 

according to Henderson and Venkatraman (1993) model and to investigate the degree of public 

service provision according to the Bahiense thesis 2002). The dissertation presents a qualitative 

and exploratory research based on a systematic review of the literature that covers the main 

theorists of strategic alignment of information technology. This theoretical reference was used 

to validate the conceptual research model for the study on electronic services in the tax 

administration. The research method chosen due to the nature of the investigation is the case 

study based on documentary and empirical research. The results found point to peculiarities in 

the offer of electronic services in the tax administration directing to a specific alignment model. 

 

Keywords: strategic alignment of information technology; resource-based view; tax 

administration; electronic government. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Na sociedade moderna, as crescentes demandas por democracia, cidadania e 

preservação do meio ambiente acarretaram uma onda revolucionária na administração pública 

(BAHIENSE, 2002). A partir dos anos 1990, um movimento mundial chamado "Nova Gestão 

Pública" ganhou força no Brasil ao propor que o governo funcionasse com preceitos do setor 

privado, inclusive influenciando fortemente a Reforma do Estado de 1995. Essa reforma 

buscava a construção de um aparelho estatal forte e eficiente (BRESSER-PEREIRA, 1998). 

Nesse contexto, emerge o conceito de governo eletrônico. Este conceito remete à 

utilização da Tecnologia da Informação (TI) no setor público com o intuito de fornecer 

melhores serviços à sociedade (PEREIRA et al., 2008). Além disso, esse processo de 

informatização do setor público objetivou a otimização dos processos, aumento da eficiência e 

maior integração entre os governos, sendo considerada pela Organização das Nações Unidas 

uma ferramenta eficaz para a democratização da prestação dos serviços públicos (UNITED 

NATIONS, 2014). 

Observa-se que no setor público a Tecnologia da Informação (TI) sempre foi utilizada 

nas atividades-meio das instituições (BAHIENSE, 2002). Todavia, com o advento das reformas 

administrativas do Estado Brasileiro e a necessidade de melhoria da qualidade dos 

serviços  prestados, a Tecnologia da Informação (TI) maximizou seus benefícios ao suportar a 

atividade-fim das organizações públicas. 

Na administração tributária- órgão competente pela arrecadação de tributos - observa-

se a existência de projetos específicos de governo eletrônico, amparados por programas de 

modernização da administração tributária brasileira (BRAVO, 2005). Esses programas de 

modernização possuem forte vínculo com a Tecnologia da Informação (TI), uma vez que esta 

pode propiciar a otimização dos procedimentos administrativos, reduzindo o excesso de 

burocracia no processo de arrecadação dos tributos (SANTOS et al., 2006). 

Todavia, ao mesmo tempo em que se nota a propagação de projetos de governo 

eletrônico na administração pública brasileira, constata-se a existência de inúmeros fracassos 

na implantação de projetos deste gênero (DINIZ et al., 2009, JUNQUEIRA, 2007). Logo, pode-

se observar que é relevante à análise profunda do processo de oferta de serviços públicos 

eletrônicos, desde a sua concepção até sua efetiva implementação. 
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1.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

As organizações enfrentam grandes desafios para atingir patamares de produtividade e 

eficiência desejáveis. Nesse sentido, segundo Coral (2002), constata-se que o planejamento 

estratégico, quando bem formulado e implementado, representa um mecanismo relevante que 

contribui para a sustentabilidade empresarial  

Ainda se enfatiza que a administração pública é uma organização complexa e 

diferenciada (FERNANDES, 2007). Considerando que a implantação do governo eletrônico é 

um desafio organizacional que requer a participação de diversos setores, acredita-se que é 

fundamental que o planejamento estratégico da Tecnologia da Informação (TI) esteja em 

consonância com os objetivos e metas organizacionais (GALAS e PONTE, 2006). 

A questão de pesquisa dessa investigação é: Qual a importância do alinhamento 

estratégico da Tecnologia da Informação (TI) para a oferta de serviços públicos eletrônicos 

na Administração Tributária? 

 

1.3 OBJETIVO 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

O objetivo desse trabalho é analisar a importância do alinhamento estratégico da 

Tecnologia da Informação (TI) para a oferta de serviços públicos eletrônicos na administração 

tributária. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

- Identificar, na literatura, o papel da Tecnologia da Informação (TI) como valor 

estratégico no setor público; 

 - Descrever a relevância do planejamento estratégico no processo de oferta de serviços 

públicos eletrônicos; 

 - Mapear/identificar, na literatura, a importância do Alinhamento Estratégico da 

Tecnologia da Informação (TI) na administração tributária; 

 - Desenvolver, com um estudo de caso, como se realiza o Alinhamento Estratégico da 

Tecnologia da Informação (TI) em uma instituição real; 
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 - Construir um instrumento de pesquisa para realizar o estudo de caso. 

 

1.4 RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

Para compreender a relevância da pesquisa científica é importante elucidar sua 

relevância social. Por isso, será explicitada a importância do governo eletrônico para a gestão 

pública do século XXI.  

Na era digital, a informação e o conhecimento são elementos fundamentais para as 

empresas (SANTOS, 2003). Por este motivo, o alinhamento da área da Tecnologia da 

Informação (TI) com a estratégia da organização tem se demonstrado um desafio constante 

tanto para cientistas como para executivos (GALAS e PONTE, 2006). 

Atualmente, a Tecnologia da Informação se consolidou como um recurso estratégico de 

grande importância para o desempenho competitivo das organizações, sendo considerada uma 

fonte de vantagem competitiva. Nesse sentido, ressalta-se que o Alinhamento Estratégico da 

Tecnologia da Informação pode repercutir no desempenho organizacional, uma vez que esse 

mecanismo permite averiguar se os projetos de investimento em Tecnologia da Informação (TI) 

estão em consonância com as estratégias e os objetivos organizacionais (GALAS, PONTE, 

2006; VILLAS et al., 2006). 

No setor público não é diferente, pois observa-se nele a emergência do conceito de 

governo eletrônico que consiste, basicamente, no uso da internet para a prestação de serviços 

públicos eletrônicos. Neste novo contexto, suportado pelo uso de Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC), ocorre a permuta da informação em "papel" por mídia eletrônica, 

ampliando sua acessibilidade (ZITTEI, 2014). 

Além disso, o conceito de governo eletrônico pode ser entendido como o uso da 

Tecnologia da Informação (TI) tanto para auxiliar os processos de tomada de decisão, como 

para viabilizar a implantação de políticas públicas e, também, poder mensurar os resultados 

obtidos. Ainda, diz respeito: ao conjunto de plataformas tecnológicas em uso pelo setor público; 

a uma contínua otimização de oferta de serviços por meio da transformação do relacionamento 

com parceiros internos e externos através do uso da TI; ao uso da Tecnologia da Informação 

para dinamizar o relacionamento do governo com a sociedade, propiciando a redução dos custos 

e a melhoria dos processos; ao conjunto de ações modernizadoras vinculadas à administração 

pública; aos processos e às estruturas de fornecimento eletrônico de serviços governamentais; 
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ao uso de novas Tecnologias de Informação pelo governo aplicado a todas as suas funções 

(MARTINS, RAMOS, 2008; MEDEIROS, GUIMARÃES, 2005). 

Portanto, conclui-se que a definição de governo eletrônico é centrada no uso da 

Tecnologia da Informação (TI) pelo governo para a oferta de serviços públicos eletrônicos, num 

contexto de modernização do Estado, visando à otimização dos recursos e a melhoria da 

interação entre o governo e a sociedade. Além do mais, para Santos et al. (2006), o governo 

eletrônico almeja a melhoria da oferta de serviços públicos por meio da disponibilização de 

serviços públicos eletrônicos.  

Ao investigar esse tema, inevitavelmente defronta-se com o elemento "informação”. A 

informação - como resultado de dados relevantes coletados de forma sistemática - é um fator 

crucial para a tomada de decisões nas organizações. Visto que, se a informação é inconsistente 

ou de difícil acesso aos gestores, a governança pública tem poucas possibilidades de obter 

sucesso (SILVA, 2012). 

Dessa forma, ao elucidar a vitalidade da informação para as instituições, vislumbram-

se alguns benefícios com a adoção do governo eletrônico: melhor capacidade de formulação, 

implementação e controle das políticas públicas; maior participação cidadã; mais 

accountability, desenvolvimento e transparência; melhor eficiência nos processos internos e 

qualidade nos serviços; combate à corrupção; redução do tempo de execução dos serviços e dos 

custos de transação (MELLO, 2009). 

No Brasil, o programa de governo eletrônico tem como diretrizes gerais a promoção da 

cidadania, a inclusão digital, a gestão do conhecimento como instrumento estratégico de 

articulação e gestão, a busca por racionalização de recursos, a integração das ações com outros 

níveis de governo e poderes e a estrutura integrada de políticas, sistemas, padrões e normas para 

atender fatores críticos para o sucesso das iniciativas de implementação do governo eletrônico 

(BRASIL, 2015a).  

Este programa possui três vieses apresentados na figura 1. São eles: perspectiva 

governo-cidadão, estratégias governo-governo, segmento governo-negócio (REZENDE, 

FREY, 2005; RUEDIGER, 2002). 
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Figura 1 - Relações da governança eletrônica 

 

Fonte: MELLO, 2009, p. 56. 

 

Na perspectiva governo-cidadão, observa-se a possibilidade de construção de uma nova 

forma de interagir entre as partes, já que se torna possível uma gestão pública mais transparente, 

eficiente e democrática. Nesse sentido, afirma-se que o governo eletrônico potencializa a 

capacidade de controladoria governamental (MELLO, 2009). 

Já no viés governo-governo, constata-se a adoção de estratégias que promovem maior 

integração e coordenação entre os órgãos governamentais dos diversos níveis da federação. 

Atualmente, nessa perspectiva prioriza-se o uso de software livre (BRASIL, 2015b). 

Enfim, a perspectiva governo-negócio remete à relação do governo com fornecedores e 

empresas. Esse viés possui uma natureza dinâmica e pode permitir a redução de custos de 

transação ao mesmo tempo em que possibilita a melhoria da qualidade das informações 

coletadas. Dessa forma, facilita-se a tomada de decisões empresariais (RAMOS JUNIOR, 

GALIOTTO, 2014). 

Logo, observa-se que a adoção do Governo Eletrônico pode contribuir para implantação 

de políticas públicas, trazendo benefícios para a sociedade em geral, uma vez que possibilita 

mais transparência e acesso dos cidadãos ao serviço público. 
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1.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

Como será apresentado nas seções seguintes, o campo de estratégia tem diversos 

segmentos e nesta pesquisa será enfocada a questão do Alinhamento Estratégico da Tecnologia 

da Informação (TI). 

Na relação entre Alinhamento Estratégico da Tecnologia da Informação (TI) e Governo 

Eletrônico, buscar-se-á identificar como o processo de alinhamento estratégico contribui para a 

oferta de serviços públicos eletrônicos. Por questões de conveniência e oportunidade, foi 

escolhido um ente responsável pela administração tributária para ser objeto do estudo de caso. 

Será estudado o período de gestão de 2012 a 2015. 

Nessa perspectiva, o estudo sobre o Alinhamento Estratégico da Tecnologia da 

Informação (TI) não irá focar nas questões técnicas de informática - tais como hardware e 

software - nem na estratégia do Estado com a Secretaria, mas sim no processo de 

implementação do planejamento estratégico de Negócio e da Tecnologia da Informação (TI). 

Esse trabalho terá como foco e contribuição a análise do processo de alinhamento 

estratégico para a oferta de serviços eletrônicos na administração tributária. 

 

1.6 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

O trabalho está dividido em cinco capítulos. No Capítulo 1 - Introdução, apresenta-se o 

contexto, o problema de pesquisa, os objetivos geral e específico, a relevância do tema e a 

delimitação da pesquisa. 

No Capítulo 2 - Revisão da Literatura, apresenta-se o Referencial Teórico consolidado 

que irá respaldar a realização da pesquisa. 

Em seguida, no Capítulo 3 - Metodologia de Pesquisa, será descrita a metodologia 

científica utilizada em todo o trabalho, focando na construção do protocolo de pesquisa e no 

instrumento de coleta de dados. 

Após definido o protocolo de pesquisa, será descrito no Capítulo 4 - Estudo de Caso, o 

processo de análise e discussão dos dados obtidos. 

No Capítulo 5, será descrita a conclusão do trabalho, abrangendo as limitações do 

documento e sugestões para pesquisas futuras. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

O objetivo dessa pesquisa é analisar a importância do alinhamento estratégico da 

Tecnologia da Informação (TI) para a oferta de serviços eletrônicos em uma organização 

pública sob uma perspectiva científica. Para Mattos (1997), uma das principais contribuições 

das dissertações dos mestrados profissionais é sua capacidade de colaborar para o processo 

decisório das organizações. 

Para solucionar o problema de pesquisa, buscar-se-á utilizar elementos de “análise 

conceitual elaborada” definida por Mattos (1997). Esses elementos são constituídos por 

conceitos e teorias produzidas cientificamente. 

A revisão da literatura forneceu a fundamentação teórica que é a base analítica dessa 

investigação. Esse arcabouço teórico será utilizado para a construção do protocolo de pesquisa. 

 

2.2 ESTRATÉGIA 

 

2.2.1 Conceito de Estratégia 

 

Estratégia é um conceito muito antigo que remete ao planejamento de atuação em uma 

guerra. Ou seja, um conjunto de técnicas visando proporcionar um desempenho superior para 

vencer a guerra (TZU, 2012).  

Na atualidade, o conceito de estratégia deixou de ser exclusividade da área militar 

expandindo para outros campos de estudo. Na área empresarial, as estratégias organizacionais 

costumam ser determinadas pela alta administração e relacionam-se com os objetivos da 

empresa. Estes são definidos como concentração/diversificação da produção e 

crescimento/estabilidade da organização no mercado (CORAL, 2002). 

Nesse novo contexto, o conceito de estratégia ganhou novas definições. Segue abaixo a 

quadro 1 contendo alguns exemplos de definições de estratégia. 

 

 

 

 

 

Quadro1 - Exemplo de algumas definições alternativas de estratégia 
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Autores Conceito de estratégia 

Von Neumann e 

Morgenstern (1944) 

Um plano completo: um plano que especifica quais escolhas o 

jogador vai fazer em cada situação possível. 

Chandler (1962) A determinação das metas de longo prazo e objetivos básicos de 

uma empresa, bem como a adoção de cursos de ação e a alocação 

de recursos necessários para a realização destes objetivos. 

Steiner e Miner (1977) A formulação de missões básicas da organização, os propósitos e os 

objetivos; políticas e estratégias do programa para alcançá-los; e os 

métodos necessários para assegurar que as estratégias serão 

implementadas. 

Glock (1980) Um plano unificado, abrangente e integrado projetado para 

assegurar que os objetivos básicos da empresa sejam alcançados. 

Mintzberg e McHugh 

(1985) 

Um padrão em um fluxo de ações e decisões. 

Hatten e Hatten (1988) O caminho para alcançar os objetivos organizacionais. 

Miller e Dess (1993) O plano feito, ou as ações tomadas, em um esforço para ajudar uma 

organização a cumprir as suas finalidades pretendidas. 

Hitt, Ireland e 

Hoskisson (1997) 

Um conjunto integrado e coordenado de compromissos e ações 

destinadas a explorar as competências essenciais e ganhar uma 

vantagem competitiva. 
Fonte: BARNEY, 2002. 

 

Dentre esses autores, Mintzberg, Ahlstrand, Lampel (2010) destaca-se ao definir 

estratégia utilizando os 5P’s: plano, pretexto, padrão, posição e perspectiva. Observa-se na 

quadro 2 que as estratégias são formuladas objetivando ser: um plano que fornece uma diretriz; 

um pretexto para enganar a concorrência; um padrão de comportamento; uma posição referente 

ao mercado; ou uma perspectiva compartilhada da organização. 

 

Quadro 2 – 5P’s de Mintzberg 

(P) Estratégia Definição Características 

PLANO Curso ou ação, diretriz. Preparadas previamente às ações. 

Desenvolvidas consciente e deliberadamente. 

PRETEXTO Manobra específica Relaciona a estratégia como plano, com intuito 

de "manobrar" a concorrência. 

PADRÃO Consistência de 

comportamento 

Padrão relacionado á ação, com intenção. Pode 

haver um plano implícito atrás do padrão. 

POSIÇÃO Posição em relação a 

uma referência 

Ponto de referência: ambiente, concorrente e 

mercado. Olhar para fora (posicionamento), 

relacionando à organização. 

PERSPECTIVA Conceito da organização, 

visualizado internamente. 

Perspectiva compartilhada. Olhar para dentro 

(perspectiva), relacionando à organização. 
Fonte: adaptado de MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, 2010. 
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Além dos 5P’s de Mintzberg, classifica-se as estratégias sob a perspectiva da estratégia 

deliberada ou emergente. A figura 2 representa estes conceitos relacionando-os com a estratégia 

pretendida, realizada e não-atingida. A estratégia pretendida é o "plano" para o futuro, enquanto 

a estratégia realizada são "padrões" que se extraem do passado e a estratégia não-atingida 

corresponde à estratégia pretendida (plano) que não se realiza. Nesse contexto, a estratégia 

deliberada é a intenção (plano) plenamente realizada (padrão) e a estratégia emergente é a 

estratégia realizada que não fora expressamente pretendida (AFFELDT e VANTI, 2009; 

MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, 2010). 

 

Figura 2 – Estratégia Deliberada e Emergente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, 2000, p. 26. 

 

Mintzberg também propõe uma das mais ambiciosas classificações das teorias em 

estratégia. Esse autor faz uma revisão de 2000 itens bibliográficos da área, o que resulta num 

modelo de classificação das teorias em estratégia empresarial em 10 escolas, conforme 

apresentado na quadro 3 (VASCONCELOS, 2002).  

Essas escolas são agrupadas de acordo com a sua natureza: prescritiva, descritiva ou 

configurativa. As escolas prescritivas (design, planejamento e posicionamento) estão mais 

preocupadas em como as estratégias devem ser formuladas. Já as escolas descritivas 

(empreendedora, cognitiva, aprendizado, poder, cultura e ambiental) procuram compreender o 

processo de formulação da estratégia. Por fim, a terceira classificação é composta pela escola 

de configuração que almeja integrar os diversos elementos das escolas anteriores 

(MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, 2010; VASCONCELOS, 2002). 

 

Estratégia 

Pretendida 

Estratégia 

Realizada 

 

Estratégia Deliberada 

Estratégia   

Não-atingida 

Estratégias Emergentes 
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Segue a quadro 3 que relaciona as escolas de pensamento estratégico com as respectivas 

lógicas estratégicas e a principal ciência que a embasa. 

 

Quadro 3 - Escola de Pensamento / Lógica Estratégica / Principal Ciência 

 Escola de Pensamento Lógica Estratégica Principal Ciência 

E
sc

o
la

s 

P
re

sc
ri

ti
v
a
s Escola do Design 

Formulação da estratégia como um 

processo de concepção 

Engenharia e 

Arquitetura 

Escola do Planejamento 
Formulação da estratégia como um 

processo formal 
Teoria dos Sistemas 

Escola do 

Posicionamento 

Formulação da estratégia como um 

processo de analítico 
Economia 

E
sc

o
la

s 
D

es
cr

it
iv

a
s 

Escola Empreendedora 
Formulação da estratégia como um 

processo de visionário 
Economia 

Escola Cognitiva 
Formulação da estratégia como um 

processo mental 
Psicologia 

Escola de Aprendizado 
Formulação da estratégia como um 

processo emergente 
Teoria do Caos 

Escola de Poder 
Formulação da estratégia como um 

processo de negociação 
Ciência Política 

Escola Cultural 
Formulação da estratégia como um 

processo coletivo 

Antropologia e 

Sociologia 

Escola Ambiental 
Formulação da estratégia como um 

processo reativo 
Biologia 

 Escola de Configuração 
Formulação da estratégia como um 

processo transformação 
História 

Fonte: Adaptado MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, 2000, p. 20. 

 

A quadro 3 demonstra a influência de outras áreas do conhecimento além da 

administração neste campo de estudo. Isso reforça o fato de que o processo de formulação da 

estratégia não está relacionado apenas com os valores, a visão, as competências e as 

capacidades, pois, inclui também a literatura pertinente ao estudo das organizações, como por 

exemplo: antropologia de cultura das sociedades, ciência política na elaboração de políticas 

públicas, economia na organização industrial, psicologia da cognição humana, carisma da 

liderança e história militar de estratégias em conflito (MINTZBERG, AHLSTRAND, 

LAMPEL, 2010). 

Por outro lado, apesar das escolas de pensamento estratégico ter perspectivas diferentes, 

observa-se pontos de concordância entre essas diversas escolas. Os principais pontos de 

concordância são (MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, 2010, p. 31): 

 A estratégia diz respeito tanto à organização quanto ao ambiente;  

 A essência da estratégia é complexa;  
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 A estratégia afeta o bem-estar geral da organização;  

 A estratégia envolve questões tanto de conteúdo quanto de processo;  

 As estratégias não são puramente deliberadas;  

 As estratégias existem em diferentes níveis;  

 A estratégia envolve vários processos de pensamento. 

 

Dessas escolas, ressalta-se o uso predominante das escolas prescritivas, que possuem 

uma perspectiva tradicional e normativa. Estas escolas enfatizam procedimentos lineares e 

racionais, que são próprios da perspectiva tradicional dominante. Seus principais colaboradores 

foram: Andrews na escola de desenho estratégico; Ansoff na escola de planejamento formal; e 

Porter na escola de posicionamento (LIMA, 2010). 

As escolas prescritivas enfatizam o conceito de estratégia como plano e posição 

(respectivamente as escolas de planejamento e posicionamento), perspectiva na qual se 

encontram a maioria da produção acadêmica da área, sendo a base conceitual da maioria dos 

consultores em estratégia (LIMA, 2010). Ainda, no campo acadêmico observa-se a 

preponderância de estudos sobre a criação da vantagem competitiva, característico da escola de 

posicionamento. 

A escola de posicionamento tem como idealizador Michael Porter. Para esse autor, a 

estratégia competitiva preencheu um vácuo existente na ciência da administração. Pois, apesar 

da escola de planejamento estratégico ter tido uma ampla adesão ao direcionar a organização à 

longo prazo, esta não fornecia ferramentas para avaliação do setor de atuação da empresa, dos 

concorrentes e da escolha da posição competitiva (PORTER, 2004). 

Foram essas lacunas de conhecimento que a escola de posicionamento preencheu. A 

teoria de Porter foi fortemente influenciada por pressupostos econômicos de decisão racional e 

pela crença na ótima locação dos recursos escassos. 

Observa-se que para a escola de posicionamento, a competição impacta no fracasso ou 

sucesso empresarial. Logo, a empresa necessita adotar uma estratégia competitiva para 

sobreviver no mercado. Nesse contexto, a ênfase no planejamento estratégico refere-se aos 

benefícios significativos que se obtêm através de um processo explícito de formulação da 

estratégia. Nesse contexto, a empresa pode seguir umas das três estratégias genéricas de 

negócio: liderança global de custos, diferenciação (produtos exclusivos e diferenciados) e foco 

(nicho específico de mercado) (PORTER, 2004). 
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Dentre as diversas escolas de planejamento estratégico, adotou-se a escola de 

planejamento nesta investigação, que será analisada em mais profundidade na próxima seção. 

Ressalta-se que, na visão desta escola de pensamento estratégico, o planejamento é resultado 

de um processo formal de planejamento composto de etapas distintas e responsabilidades 

limitadas (AFFELDT e VANTI, 2009; MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, 2010). 

Utilizar-se-á o conceito de estratégia como plano. 

Essa seção teve por objetivo apresentar o conceito de estratégia nas organizações. 

Também, procurou-se demarcar algumas conceituações sobre estratégia na literatura. Na 

próxima seção discutirá questões do planejamento formal e o processo de formulação de 

políticas públicas. 

 

2.1.2 Processo de Planejamento Estratégico 

 

Planejamento estratégico é um procedimento formalizado com o intuito de produzir 

resultados com base em um sistema integrado de decisões (AFFELDT, VANTI, 2009; 

WEINGARTNER, PEREIRA, BERNADINI, 2013). Este conceito remete a um plano de ação 

por um determinado período de tempo com o intuito de direcionar a organização para atingir 

determinadas metas estratégicas (MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, 2010). 

O planejamento estratégico surge como uma metodologia relevante para a gestão 

empresarial, pois elabora um plano prévio para direcionar as ações gerenciais, essencial para as 

empresas de grande porte (WEINGARTNER, PEREIRA, BERNADINI, 2013).  

O processo de administração estratégica, conforme figura 3, envolve as etapas de: 

definição da visão e missão do negócio; execução de uma análise do ambiente (tanto interno 

como externo); estabelecimento de uma diretriz organizacional, composta por metas e 

objetivos; formulação de uma estratégia organizacional; implementação da estratégia 

organizacional; e acompanhamento e controle (ALDAY, 2000; OIKAWA, CHAVES, 

GALEGALE, 2013). 
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Figura 3 - Processo de Planejamento Estratégico do Negócio 

 

 

 

Fonte: Kotler (1999). 

 

 

 

Fonte: Lobato, 1997, p. 113. 

 

O modelo básico de planejamento estratégico costuma conter os seguintes itens 

(MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, 2010, p. 59): 

 Fixação de objetivos: quantificação das metas da organização. Os objetivos são vistos 

como estratégias da organização. 

 Auditoria externa: consiste na análise do ambiente externo, a respeito de um conjunto 

de previsões das condições futuras, por meio de construções de cenários. 

 Auditoria interna: consiste na análise das forças e fraquezas internas. 

 Operacionalização da estratégia: as estratégias necessitam ser divididas em              sub-

estratégias para maiores chances de sucesso n a implementação. Para as instituições que 

optam pelo planejamento formal, a fase do planejamento torna-se fortemente restrita, 

enquanto na fase da implementação há mais liberdade para elaborar e racionalizar. 

Nesse sentido, pode ocorrer hierarquia em diversos níveis e com diversas perspectivas 

de tempo. Quanto ao tempo, eles podem ser de longo, médio ou curto prazo (planos 

operacionais). Quanto às sub-estratégias, elas podem ser corporativas, de negócios ou 

funcionais. 

 

Ainda, sobre as estratégias organizacionais observa-se que cada área da empresa tem a 

incumbência de elaborar as estratégias funcionais, com intuito de direcionar a implantação da 

estratégia organizacional. Essas estratégias devem buscar enfatizar os pontos fortes da empresa 

ou produto, o que poderá contribuir para obtenção da vantagem competitiva (CORAL, 2002). 

As principais críticas que são feitas ao planejamento, e a sua implementação, podem ser 

sintetizadas em (ESTRADA e ALMEIDA, 2007):  

 O planejamento estratégico cria uma excessiva rigidez, limitando as organizações em 

metas específicas e prazos determinados. 

Declaração de 

visão e missão 

do negócio 

Implementação 

Formulação 

de metas e 

objetivos Análise 

ambiente 

interno 

 

Análise 

ambiente 

externo  

Formulação da 

estratégia 

Feedback e 

controle 
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 É impossível planejar em ambientes dinâmicos, mutáveis e imprevisíveis. A 

organização precisa ser flexível para vislumbrar uma oportunidade na turbulência. Os 

planos formais tendem a perceber as mudanças imprevisíveis como um problema. 

 O planejamento possui excesso de preocupação com a competição na estrutura industrial 

de hoje, esquecendo-se de prever e analisar a competição do futuro. Isso resulta num 

atraso para organização. 

 O planejamento estratégico muitas vezes não considera aspectos culturais e 

organizacionais. 

Apesar do estudo sobre estratégia não ser algo novo, há poucas pesquisas que se 

reservam ao processo de implementação das estratégias. Nota-se que grande parte das 

estratégias não é implementada, o que constata que o processo de implementação per si merece 

atenção, assim como o contexto no qual elas são implementadas, o que remete a desafios 

específicos (LACERDA, 2009). Logo, o ambiente no qual se implementa as ações estratégicas 

constitui um dos maiores desafios para que as organizações (e o Governo) alcancem os seus 

objetivos estratégicos (WEST, 2003). 

Para Lacerda (2009), a escassez de produção acadêmica que engloba a problemática da 

implementação estratégica pode ocorrer devida uma subestimação das dificuldades e dos 

problemas existentes encontrados na etapa de implementação da estratégia. Para este autor, a 

implementação da estratégia faz referência a um conceito mais amplo de alinhamento 

estratégico.  

Prieto, Carvalho, Fischmann (2009) afirmam que a execução da estratégia é um fator 

crítico para o sucesso empresarial. Nesse sentido, o alinhamento é essencial para o estudo de 

estratégia empresarial, representando dois eixos relativos a questão da vantagem competitiva. 

O primeiro, diz respeito aos aspectos externos, enfatizando o ajuste da estratégia empresarial 

às ameaças e às oportunidades do mercado. Já o segundo eixo remete o alinhamento dos fatores 

internos, respaldado pela Resource-Based View (RBV) que será analisado na seção 2.2. 

 

  

 

 

2.1.3 Planejamento Estratégico no Setor Público 
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O modelo de Pollitt e Bouckaert (2004) retrata o processo de reforma da Gestão Pública, 

no qual afirma que forças socioeconômicas e políticas impactam na formulação das políticas 

públicas, promovendo a seleção das "reformas desejadas". Dessas "reformas desejadas" são 

selecionadas as "reformas viáveis". Essas últimas ingressam no sistema administrativo, aonde 

se inicia o processo de implementação das reformas. Finalmente são atingidas as "reformas 

efetivamente alcançadas". 

 

Figura 4 - Modelo de reforma da gestão pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pollitt e Bouckaert, 2004, p. 25. 

 

Fazendo um paralelo entre estratégias (plano e padrão) e a implementação das reformas 

na gestão pública, observa-se a existência de pontos de concordância entre o gap existente do 

que é planejado e o que é executado. No livro Safári de Estratégia de Mintzberg, Ahlstrand, 

Lampel (2010), constata-se que a maioria das estratégias não são puramente deliberadas (as 

intenções realizadas diferem das pretendidas). Da mesma forma, na gestão pública, as 

"reformas efetivamente alcançadas" (implementadas) diferem das "reformas desejadas" 

(planejadas). 

A - FORÇAS SÓCIO-ECONOMICAS 

K - SISTEMA ADMINISTRATIVO 

E - SISTEMA POLITICO 

J - ELITE TOMADORA DE DECISÃO 
O que é 

(a) desejável? 

(b) exequível? 
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desastres. 

B. Forças 
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D. Políticas                           

Socioeconômicas 

C. Mudanças Sócio 
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cidadãos 

H. Correntes político 

partidárias 

L. Conteúdo do pacote de reformas 

M. Processo de implementação 

M. Resultados atingidos 
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O Plano Plurianual - PPA - é utilizado como ferramenta de planejamento para a gestão  

pública (WEST, 2003). Em paralelo ao PPA, o planejamento estratégico foi sendo utilizado nas 

instituições públicas sistematicamente (ANTUNES, GONÇALVES, 2010). 

A estratégia governamental orienta a criação do plano plurianual. O PPA 2008-2011 

associa um portfólio de ações estratégicas visando promover o desenvolvimento do país. Este 

instrumento de planejamento organiza os objetivos, as diretrizes e as metas da administração 

pública. É um conciliador entre o planejamento de longo prazo e a programação orçamentária 

anual (ANTUNES e GONÇALVES, 2010). 

Ao analisar o planejamento estratégico no setor público, observa-se a existência de 

características peculiares. O planejamento estratégico da administração tributária vincula-se ao 

planejamento estratégico do Governo a que está subordinado (ALMEIDA e TAVARES, 2006). 

Sendo sua principal contribuição para o setor público é fornecer uma metodologia focada em 

resultados e orientada para o cidadão/cliente, o que contribui para gestão pública (GHELMAN, 

2006).  

 

2.1.4 Balanced Scorecard 

 

O Balanced Scorecard (BSC) é apresentado na literatura como uma metodologia de 

gestão que permite o alinhamento estratégico da organização aos seus objetivos estratégicos. 

Kaplan e Norton (2008) afirmam que o Balanced Scorecard (BSC) é um sistema de mensuração 

de desempenho que leva em consideração os fatores críticos de sucesso para atuação 

empresarial em determinado segmento de negócio. 

Para estes autores, essa metodologia auxilia a implementação dos objetivos estratégicos 

ao permitir analisar a desempenho de desempenho. Difere-se da fase da formulação da 

estratégia, na qual são definidas a visão e a missão da empresa (RAMOS e MATTOS, 2012). 

Ou seja, o Balanced Scorecard (BSC) desdobra a estratégia já formulada em um scorecard 

multidimensional que integra medidas de desempenho financeiro, relacionadas às perspectivas 

dos clientes, dos processos internos e de aprendizado e crescimento (KAPLAN e NORTON, 

2008). 

Ainda, para esses autores, gerenciar estratégias é distinto da gestão operacional, pois 

uma estratégia visionária sem o planejamento operacional dificilmente será implementada. 

Dessa forma, observa-se que muitas empresas falham ao implementar estratégias pois se 
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deparam com sistemas de gerenciamento muito abrangentes, que por não terem integração, 

acabam dificultando o processo de alinhamento estratégico (KAPLAN e NORTON, 2008).  

O Balanced Scorecard (BSC) pode ser implantado também no setor público, a partir do 

planejamento estratégico. Essa metodologia permite uma visão holística da organização ao 

representar além dos indicadores financeiros, os relacionados aos funcionários, os processo 

organizacionais, os clientes e a sociedade (GODINHO, 2005).  

Galas e Ponte (2006) realizaram uma pesquisa acerca do impacto da adoção do Balanced 

Scorecard (BSC) no alinhamento estratégico da Tecnologia da Informação (TI). Para tanto, 

realizaram uma busca na literatura acerca dos fatores que facilitam ou inibem o alinhamento da 

Tecnologia da Informação (TI) com o negócio da organização. Esses fatores foram reunidos 

em quatro categorias: aspectos sociais, organizacionais, de planejamento e comportamental. A 

quadro 4 contendo os fatores do alinhamento estratégico da Tecnologia da Informação (TI) 

agrupados por categorias.  

Na pesquisa citada, focada na percepção dos gestores, sejam eles da alta gerência ou 

intermediário, constatou-se que a implantação do Balanced Scorecard (BSC) corrobora para os 

fatores facilitadores do alinhamento estratégico da Tecnologia da Informação (TI). Para a alta 

gerência, a contribuição da adoção do BSC é mais nítida e enfática do que para a gerência 

intermediária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4 - Fatores do alinhamento estratégico de TI agrupados por categorias 



20 

 

 

 Fator do alinhamento 
S

o
ci

a
l 

Ambiente social de confiança; 

Comunicação entre os gerentes de negócio e de TI; 

Existência de uma linguagem comum para comunicação entre os envolvidos; 

Facilidade de acesso à alta gerência; 

Trabalho conjunto entre gerentes de linha e gerente de TI; 

Relacionamento entre alta gerência e TI; 

Apoio da alta gerência à TI; 

Relacionamento entre gerentes de TI e não-TI; 

Valorização e motivação das pessoas. 

O
rg

a
n

iz
a
ci

o
n

a
l 

Capacitação constante dos envolvidos; 

Cumprimento dos compromissos de TI; 

Instrumentos de mensuração dos benefícios de TI; 

Indicadores para objetivos, metas e estratégias; 

 Disponibilidade de recursos; 

Alcance de metas estratégicas; 

Remuneração justa; 

Gestão da informação; 

Gestão de serviços de TI; 

Gestão de stakeholder; 

A estrutura organizacional. 

P
la

n
ej

a
m

en
to

 

Cooperação e participação da TI no desenvolvimento das estratégias; 

Foco no negócio; 

Definição da visão e das estratégias de TI; 

Comunicação da visão e das estratégias de TI; 

Integração dos planejamentos de TI e de negócio; 

Priorização de projetos de TI; 

Qualidade e metodologia de planejamento; 

Sistemas de informação adequados às estratégias; 

Aceitação dos planos de TI pela alta direção; 

Padrões e políticas organizacionais para TI. 

C
o
m

p
o
rt

a
m

en
ta

l Compartilhamento do conhecimento entre executivos de negócio e de TI; 

Gerente de TI entende do negócio da empresa; 

Alta gerência conhece os recursos e o valor da TI; 

Alta gerência acredita no potencial da TI para a criação de oportunidades de negócio; 

Comprometimento dos colaboradores de TI; 

Atitudes de liderança do executivo de TI; 

Não resistência à inovação e à mudança Organizacional; 

Compartilhamento de riscos e recompensas. 
Fonte: adaptado de GALAS, PONTE, 2006, p. 41. 

Nesta seção buscou-se analisar o conceito de estratégia, enfatizando a importância do 

planejamento estratégico, suas peculiaridades no setor público, e as contribuições do Balanced 

Scorecard (BSC) para a implementação da estratégia. Na próxima seção será analisado a 

Tecnologia da Informação (TI) pela perspectiva da Resource-Based View (RBV). 

2.2 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A RESOURCE-BASED VIEW 
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Esta seção irá tratar da importância da Tecnologia da Informação (TI) para as 

organizações. Buscar-se-á expor como os recursos internos das organizações, à luz da 

Resource-Based View (RBV), podem ser considerados recursos estratégicos que possibilitam a 

criação de vantagem competitiva sustentável. Em seguida, será exposta a participação da 

Tecnologia da Informação (TI) na Reforma Administrativa do Estado.  

 

2.2.1 Resource-Based View 

 

Para Barney (1991) compreender a forma pela qual se atinge vantagem competitiva 

sustentável se tornou uma das maiores áreas de pesquisa em gestão estratégica. Uma vez que 

os recursos estratégicos são distintos entre as firmas, busca-se analisar o link entre recursos das 

firmas e a vantagem competitiva sustentável. Para esse autor, se os recursos forem valorosos, 

raros, de difícil imitação e substituição, eles podem proporcionar uma vantagem competitiva 

sustentável para as organizações. 

Ainda, a teoria de Barney (1991), conforme apresentado na figura 5, sugere que a firma 

irá obter vantagem competitiva se explorar seus pontos fortes, minimizando suas fraquezas. Já 

o modelo ambiental de vantagem competitiva sugere que afirma deve maximizar as 

oportunidades externas, minimizando as ameaças. 

 

Figura 5 – Análise tradicional “forças-fraquezas-oportunidades-ameaças” - Modelo Baseada 

em Recursos e Modelo Ambiental de Vantagem Competitiva 

 

    

 

 

 

 

 

Fonte: BARNEY, 1991, página 100. 

 

 

Fonte: BARNEY, 1991, p. 112. 

Observa-se que, até então, a literatura era muito focada na análise do mercado 

(oportunidades e ameaças externas). Para Barney (1991), as teorias que analisam posição 
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competitiva no mercado adotam como pressuposto que as empresas possuem o mesmo acesso 

aos recursos necessários para a produção. 

Para a Resource-Based View (RBV), a formulação e a implementação das estratégicas 

envolve a utilização de vários recursos da firma. Nesse sentido, o modelo teórico de vantagem 

competitiva sustentável trabalha com a presunção de que os recursos são heterogêneos e 

imóveis, como pode ser visto na figura 6. Esse pressuposto difere drasticamente da vertente 

teórica anterior (Barney, 1991). 

 

Figura 6 – Relação entre a heterogeneidade e imobilidade dos recursos, valor, raridade, 

imitabilidade e substituibilidade, e vantagem competitiva sustentável 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BARNEY, 1991, p. 112. 

 

Barney (1991) afirma que tanto o planejamento estratégico como o processamento da 

informação permite uma análise organizacional que pode repercutir em vantagem competitiva 

sustentável. 

No artigo "Ten years later", Barney, Wright, Ketchen (2001) enfatiza a contribuição da 

Resource-Based View (RBV) para os outros campos de estudo. Para a gestão de recursos 

humanos, essa teoria contribuiu para o avanço da área, uma vez que colabora para a valorização 

dos funcionários na organização. No campo de economia e finanças, observa-se que uma 

análise conjunta entre o Resource-Based View (RBV) e a teoria da agência pode contribuir para 

análise da governança corporativa.  

Ainda, observa-se que a Resource-Based View (RBV) contribui para pesquisas em 

empreendedorismo, marketing e negócios internacionais. Nesta última, nota-se uma expressiva 

colaboração nas pesquisas em corporações multinacionais, contribuindo para o estudo de áreas 

novas, tais como alianças estratégicas, empreendedorismo internacional e estratégias de 

mercados emergentes. 

Esses campos de estudo supracitados são apenas exemplos de como o desempenho das 

organizações estão vinculados a maneira pela qual elas utilizam seus recursos internos. 
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Para analisar a Tecnologia da Informação (TI) sob a perspectiva da Resource-Based 

View (RBV) é necessário considerá-la como um recurso estratégico para a organização, o que 

baliza as decisões de investimento em Tecnologia da Informação (TI) (ABREU, FAORO,  

GUASSELLI, 2009). 

Para Ávila (2010), a adoção da Tecnologia da Informação (TI) na administração pública, 

assim como na Secretaria de Fazenda (SEFAZ), representou uma inovação gerencial. Uma vez 

que, a Tecnologia da Informação (TI) é considerada um recurso estratégico sustentável sob a 

percepção dos usuários, que agrega valor aos "bens públicos" ou "serviços públicos" ofertados. 

Tomomitsu, Silva, Moraes (2016) realizaram um estudo bibliométrico sobre artigos 

publicados em gestão estratégica que utilizam as Resource-Based View (RBV) e a Tecnologia 

da Informação (TI) como palavras-chave. Na investigação esses pesquisadores descobriram que 

essa abordagem teórica está ligada alguns temas, tais como capacidades, e-business, cadeia de 

suprimentos, gestão estratégica, valor do negócio. Também se observou o aumento de pesquisar 

que relacionam essas palavras-chave com a gestão do conhecimento.  

 

Figura 7 – Principais palavras-chave relacionadas com a TI e a RBV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TOMOMITSU, SILVA, MORAES, 2016, p. 119. 

 

Com relação aos temas relacionados à Resource-Based View (RBV) e Tecnologia da 

Informação (TI) Tomomitsu, Silva, Moraes (2016) obtiveram as seguintes conclusões: 
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- Capacidades: é destacado que a capacidade envolve a forma como a organização 

utiliza os seus recursos, que pode proporcionar um melhor desempenho 

organizacional, e possivelmente uma vantagem competitiva sustentável caso os 

recursos tenham certas características essenciais – ser raro, ser valioso, ser difícil de 

imitar e substituir (BARNEY, 1991; NEWBERT, 2007);  

- E-business: destaca-se o valor que os recursos de TI proporcionam para o negócio, 

com foco sobre aqueles que possibilitam esse tipo de negócio (ZHU e KRAEMER, 

2005);  

- Gestão estratégica: é destacado que o uso de recursos de TI pode contribuir para o 

valor do negócio, para tanto é preciso que exista um alinhamento entre a área de TI 

com as áreas de negócio, além de um maior envolvimento da alta gerência com a 

tomada de decisão que envolve a TI; (PRIEM e BUTLER, 2001; HEDMAN e 

KALLING, 2003; PICOLLI e IVES, 2005)  

- Manufatura, Logística e Cadeia de suprimentos: são diversos os estudos que 

destacam a importância dos recursos de TI sobre a cadeia de suprimentos, devido aos 

seus inúmeros benefícios com destaque para o intercâmbio de dados e a integração 

promovida por esses recursos, por meio desses benefícios é possível que a organização 

tenha um melhor desempenho organizacional (BANKER et al., 2006; WU et al., 2006; 

DONG et al., 2009; LI et al., 2009; PAULRAJ et al., 2008; LAI et al., 2008). Em 

contrapartida alguns autores como Chae et al. (2014) acreditam que não existe relação 

entre a capacidade de TI e o desempenho organizacional (TOMOMITSU, SILVA, 

MORAES, 2016, p. 123). 

 

Na análise da temática Tecnologia da Informação (TI) e capacidades, Sanches e 

Machado (2014) afirmam que a distribuição dos recursos das organizações são características 

centrais na formulação da estratégia, uma vez que sua distribuição pela organização pode 

proporcionar rentabilidade. Isso se torna mais visível quando se observa a relação entre 

capacidade e rentabilidade, uma vez que se torna necessário que os custos sejam inferiores aos 

retornos dos investimentos.  

Ávila (2010) afirma que é necessário utilizar conceitos derivados do setor privado no 

setor público. Nesse sentido, a análise da Tecnologia da Informação (TI) no setor público 

respaldado pela Resource-Based View (RBV) pode ampliar o debate uma vez que este recurso 

é considerado estratégico na percepção dos usuários. 

Nessa direção, observa-se a existência de algumas pesquisas sobre investimentos na área 

de Tecnologia da Informação (TI) em Secretaria de Fazenda (SEFAZ). Essas pesquisas visam 

analisar se os investimentos na área de Tecnologia da Informação (TI), principalmente os 

realizados através de programas de modernização fazendária, proporcionaram um aumento da 

arrecadação. Essa temática será abordada na seção 2.5.2 - Programa de Modernização na 

Administração Tributaria. 

Uma vez que já foi consolidada na literatura a importância do Alinhamento Estratégico 

da Tecnologia da Informação (TI) para maior efetividade dos investimentos, será discutido este 

conceito - Alinhamento Estratégico da Tecnologia da Informação (TI) - na seção 2.3 deste 

capítulo. 
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2.2.2 Tecnologia da Informação e a Reforma Administrativa do Estado 

 

A Reforma do Aparelho Administrativo no Brasil visou a melhoria da implementação 

das políticas públicas, ou seja, da própria governança. Neste processo, afirma-se que "na 

viabilização desse processo a implementação do recurso Tecnologia da Informação (TI) é 

imprescindível, já que este se constitui como elemento que estimula a qualidade, a quantidade 

e a produtividade da gestão pública" (SANTOS et al., 2006). 

Para Dias (2008) a Tecnologia da Informação esteve totalmente associada a Reforma 

Administrativa do Estado, apesar de não ter sido dado o enfoque teórico relevante na época. 

Apesar da questão da Tecnologia da Informação (TI) nas organizações públicas necessitar de 

um campo teórico próprio, que difere do enfoque teórico nas organizações privadas, essa 

tecnologia demonstrou-se essencial para o processo de modernização do Estado. 

Para Laia et al. (2011) para implementação da Nova Gestão Publica, foi necessário uma 

adequação computacional. O termo governo eletrônico está relacionado com o uso da 

Tecnologia da Informação (TI) para oferta de serviços aos cidadãos, revisando processos, 

promovendo eficácia e eficiência da administração pública. 

Bravo (2005) corrobora com essa afirmação ao enfatizar que Tecnologia da Informação 

e Comunicação (TIC) é fortes aliadas no processo de busca pela eficiência organizacional, 

inclusive através do uso da internet, o que proporcionou a alavancagem do Governo Eletrônico. 

O uso da Tecnologia da Informação (TI) no setor público foi aumentando de acordo 

com o avanço tecnológico e a maior disseminação desses recursos.  

 

A evolução do uso da tecnologia da informação na gestão pública brasileira 

pode ser percebida em três fases organizadas segundo os focos predominantes nas 

aplicações desenvolvidas. Em cada fase, novas prioridades foram dominando a cena 

de acordo com as políticas em vigor ou em decorrência de um amadurecimento de 

uma determinada tecnologia. De 1970 a 1992 – foco na gestão interna: aplicações 

voltadas para a melhoria da gestão interna e mais eficiência dos processos 

administrativos financeiros; De 1993 a 1998 – foco no serviço e informações ao 

cidadão: aplicações e processos voltados para apoiar a prestação de serviços ao 

cidadão pessoalmente ou via telefone; De 1999 a 2004 – foco na entrega de serviços 

via Internet: aprendizado e domínio das tecnologias da Internet como ferramenta e 

canal de entrega de serviços. (DINIZ, 2005, p. 3) 
 

Nesse sentido, ressalta-se estudos focando a inovação e implementação de projetos de 

Tecnologia da Informação (TI) numa perspectiva institucional (LAIA et al., 2011). 
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Hsu et al. (2009) observam que o setor publico utilizam o planejamento estratégico para 

melhorar o desempenho e a accountability. Nesse sentido a Tecnologia da Informação (TI) tem 

se demonstrado relevante para administração pública o que é demonstrado pelo aumento dos 

gastos em Tecnologia da Informação (TI) pelo governo dos Estados Unidos. Todavia, os 

benefícios desses investimentos são ambíguos. 

Na visão desse autor o alinhamento entre as unidades de negocio e as unidades da 

Tecnologia da Informação (TI) é fundamental importância no contexto de governo eletrônico 

(HSU, 2009). 
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2.3 ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

Esta seção apresentará o conceito de Alinhamento Estratégico da Tecnologia da 

Informação (TI) que servirá de suporte para a pesquisa. 

O conceito de Alinhamento Estratégico da Tecnologia da Informação (TI) é bastante 

amplo, abrangendo tanto aspectos tecnicistas (por ex. hardware e software), como aspectos de 

modelos de gestão (por ex. contexto organizacional) (JÓIA e SOUZA, 2009). Segue abaixo 

quadro 5, contendo os principais conceitos de Alinhamento Estratégico da Tecnologia da 

Informação (TI) de acordo com os respectivos autores. 

 

Quadro 5 - Conceitos de Alinhamento Estratégico da Tecnologia da Informação 

Autores Conceito 

KING, 1988 O alinhamento entre o plano estratégico de negócio e plano estratégico de 

tecnologia de informação é alcançado quando o conjunto de estratégias 

de sistema é derivado do conjunto estratégico organizacional. 

HENDERSON, 

VENKATEMAN, 

1993 

O alinhamento estratégico corresponde à adequação entre ambientes 

externo (mercado) e interno (estrutura administrativa e recursos 

financeiros, tecnológicos e humanos) e a integração funcional com 

objetivo de desenvolver as competências e maximizar o desempenho 

organizacional. Pode-se afirmar que é a adequação entre as competências, 

estratégias e objetivos de negócio com as de TI. 

REICH, 

BENBASAT, 1996 

O elo entre o planejamento estratégico de negócios e o de TI corresponde 

ao grau no qual a missão, os objetivos e o plano de TI refletem, suporta e 

é suportado pelos objetivos, missão e planos do negócio.  

CHAN et al., 1997 O alinhamento entre o planejamento estratégico de negócio e o de TI é a 

adequação da orientação estratégica do negócio com a de TI. Busca-se 

associar alinhamento estratégico de TI com a efetividade da TI e o 

desempenho organizacional. 

LUFTMAN, 2000 Atividade coordenada pela gerência da organização. Tem como objetivo 

alcançar suas metas por meio da coordenação das áreas funcionais. O 

alinhamento estratégico de TI remete à aplicação de TI de forma 

adequada, em harmonia com as estratégias, objetivos e necessidades do 

negócio. Propõe um modelo para avaliar o grau de maturidade do 

alinhamento estratégico de TI. 

BRODBECK, 

HOPPEN, 2003 

Apresentam um modelo de promoção do alinhamento estratégico entre os 

planos de negócio e de TI que se expande para a etapa de implementação 

da estratégia. 
Fonte: Adaptado pela autora a partir de JOIA, SOUZA, 2009 e BRODBECK, HOPPEN, 2003. 

 

Dessa forma, conforme observado na quadro 5, o conceito de Alinhamento Estratégico 

da Tecnologia da Informação (TI) é diversificado.  
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Quanto aos estágios de alinhamento, as organizações podem possuir diversos níveis de 

alinhamento. Na literatura destacam-se dois estágios de alinhamento. O primeiro estágio (nível) 

é a integração operacional, que se caracteriza pela especificação dos requisitos e das funções 

dos sistemas de informação (BRODBECK, HOPPEN, 2003; HENDERSON, 

VENKATRAMAN, 1993). 

O outro estágio, que pode ser considerado o nível máximo de alinhamento estratégico, 

ocorre à integração no nível alto de gestão, também conhecida como adequação estratégica de 

Tecnologia da Informação (TI). Neste estágio pode haver redirecionamento do negócio via 

Tecnologia da Informação (TI), pois se busca o mapeamento de sistemas e de informações 

estratégicas, contribuindo para o reconhecimento de novas oportunidades de negócios, 

alicerçados em soluções de Tecnologia da Informação (TI) que visam alcançar vantagem 

competitiva. Neste estágio, o planejamento estratégico de negócio e o planejamento estratégico 

da Tecnologia da Informação (TI) estão integrados (AFFELDT, VANTI, 2009; BRODBECK, 

HOPPEN, 2003; HENDERSON, VENKATRAMAN, 1993; LÖBLER et al., 2008). 

Com base nas pesquisas realizadas durante a construção do referencial teórico,  

selecionou-se dois modelos de Alinhamento Estratégico da Tecnologia da Informação (TI) que 

serão estudados em maior profundidade. Primeiramente será analisado o modelo de Henderson 

e Venkatraman (1993), um modelo teórico clássico de Alinhamento Estratégico da Tecnologia 

da Informação (TI). Em seguida, será analisado o modelo de Alinhamento Estratégico da 

Tecnologia da Informação (TI) de Brodbeck e Hoppen (2003), que evidencia a fase de 

implementação no processo de alinhamento estratégico.  

No modelo de Alinhamento Estratégico da Tecnologia da Informação (TI) de Henderson 

e Venkatraman (1993), os projetos de Tecnologia da Informação (TI) estão diretamente 

associados aos objetivos estratégicos. Pois, é dessa forma que se alcançarão os objetivos 

organizacionais. 

Na visão desses autores, a Tecnologia da Informação (TI) deve transcender a sua atuação 

para um papel mais estratégico, com capacidade de não apenas suportar as estratégias 

organizacionais, como também moldar novas estratégias de negócio.  

Ainda, existe uma preocupação de que os benefícios almejados com o investimento em 

Tecnologia da Informação (TI) (como, por exemplo, aumento da produtividade) não sejam 

alcançados. Isto pode ocorrer devido à falta de alinhamento entre as estratégias de Negócio e 

de Tecnologia da Informação (TI), ressaltando-se que estratégia envolve tanto a fase da 

formulação como a fase de implementação. 
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Também, afirma-se que o conceito de Alinhamento Estratégico da Tecnologia da 

Informação (TI) é alicerçado em duas premissas. A primeira premissa é de que o desempenho 

econômico da organização está diretamente relacionado com a capacidade da gestão de criar 

uma adequação estratégica entre o posicionamento da organização no mercado competitivo, e, 

uma infraestrutura organizacional apropriada para suportar essa estratégia. Logo, as escolhas 

estratégicas no ambiente interno e externo devem ser compatíveis. A segunda premissa refere-

se ao fato de que essa adequação estratégica é essencialmente dinâmica (HENDERSON, 

VENKATRAMAN, 1993). 

Para prover o Alinhamento Estratégico da Tecnologia da Informação (TI) no modelo 

Henderson e Venkatraman (1993) é necessário subdividir as áreas de Negócio e Tecnologia da 

Informação (TI). Cada área é dividida em componentes externos - que possuem aspectos 

estratégicos - e componentes internos - que possuem aspectos operacionais. As quatro áreas que 

formam o Alinhamento Estratégico da Tecnologia da Informação (TI) no modelo de Henderson 

e Venkatraman (1993) são: estratégia de negócio; estratégia da Tecnologia da Informação (TI); 

infraestrutura e processos de negócio; e infraestrutura e processos da Tecnologia da Informação 

(TI). 

A interação entre as áreas ocorre através do ajuste estratégico e integração funcional. O 

ajuste estratégico ocorre através do alinhamento entre o posicionamento externo da instituição 

e sua estrutura interna. Esse processo de ajuste estratégico deve ocorrer tanto na fase de 

elaboração e de implementação da estratégia. 

A integração funcional pode ocorrer tanto no nível estratégico como no nível 

operacional. Na integração funcional no nível estratégico ocorre a ligação entre as estratégias 

de Negócio e as estratégias da Tecnologia da Informação (TI). Nessa fase, ocorre a definição 

da forma pela qual a Tecnologia da Informação (TI) pode propor soluções para apoiar as 

estratégias de Negócio. Já na integração funcional no nível operacional, busca-se uma maior 

coerência entre as necessidades e expectativas do Negócio e a infraestrutura da Tecnologia da 

Informação (TI). Observa-se que, no processo de integração funcional, é mencionada a 

importância da infraestrutura e dos processos da organização estarem conectado com a 

infraestrutura e os processos da Tecnologia da Informação (TI). Pois, apesar da implementação 

dos objetivos e projetos estratégicos ser prioridade, a integração dos processos e tarefas 

rotineiras não podem ser menosprezados. 
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Segue figura 8 esboçando o modelo de Alinhamento Estratégico da Tecnologia da 

Informação (TI) de Henderson e Venkatraman (1993), especificando as quatro áreas do 

alinhamento. 

 

Figura 8 - Modelo de Alinhamento de Henderson e Venkatraman (1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de HENDERSON, VENKATRAMAN, 1993. 

 

A lógica de Alinhamento Estratégico da Tecnologia da Informação (TI) deste modelo 

demonstra que para um gerenciamento efetivo é necessário o balanceamento entre essas quatro 

áreas, na qual o papel da estratégia da Tecnologia da Informação (TI) e do Negócio varia de 

atuação. Dessa forma, a interação entre as três áreas ou domínios proporciona um alinhamento 

com cruzamento dimensional, relacionando tanto a adequação estratégica como a integração 

funcional (MORAES, 2011) 

Para isso, são propostos quatro domínios de alinhamento estratégico: execução da 

estratégia (1), transformação tecnológica (2), potencial competitivo (3) e nível de serviço (4). 

O alinhamento na perspectiva execução da estratégia corresponde à visão clássica de 

gerenciamento da Tecnologia da Informação (TI) e a automação de processos organizacionais, 

visando à eficiência dos processos. Ocorre quando a estratégia de Negócio, ao definir a 

infraestrutura e processos organizacionais, fornece também os requisitos e infraestrutura da 

Tecnologia da Informação (TI), como apresentado na figura 9. 

 

Negócio 
 

Tecnologia da Informação (TI) 

Integração Funcional 

Estratégia de Negócios 

Governança 

do Negócio 

Competênci

as 

Distintivas 

Estratégia de TI 

Escopo da 

Tecnologia 

Competência

s Sistêmicas 
Governança 

de TI 

Automação             Ligação 

 

 

 

 

Infraestrutura e Processos 

Organizacionais 

Infraestrutura 

Administrativ

a 

Processos Habilidades 

 

 

 

 

Infraestrutura e Processos de TI 

Arquiteturas 

Processos Habilidades 

Ajuste 
Estratégico 

Externo 

 

Ajuste 
Estratégico 

Interno 
 

Escopo do 
Negócio 



31 

 

 

Figura 9 - Perspectiva Execução da Estratégia 
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Fonte: Adaptado de HENDERSON, VENKATRAMAN (1993). 

 

O alinhamento na perspectiva transformação tecnológica afirma que a área da 

Tecnologia da Informação (TI) formula estratégias e organiza processos baseados na estratégia 

de negócios. Ou seja, ocorre quando se busca o desenvolvimento de uma estratégia da 

Tecnologia da Informação (TI) em retorno a estratégia de negócio, conforme apresentada na 

figura 10. 

 

Figura 10 - Perspectiva Transformação Tecnológica 
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Fonte: Adaptado de HENDERSON, VENKATRAMAN (1993). 

 

O alinhamento na perspectiva potencial competitivo ocorre quando a estratégia da 

Tecnologia da Informação (TI) influencia a estratégia de Negócios. Isso ocasiona a redefinição 

de produtos e serviços, proporcionando novas vantagens competitivas, conforme apresentado 

na figura 11.  
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Figura 11 - Perspectiva Potencial Competitivo 
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Fonte: Adaptado de HENDERSON, VENKATRAMAN, 1993. 

 

Já o alinhamento no nível de serviço, observa-se quando os produtos e serviços finais 

da organização são fortemente baseados em Tecnologia da Informação (TI). Ou seja, a 

infraestrutura de Negócios é diretamente impactada pela infraestrutura da área de Tecnologia 

da Informação (TI). Este alinhamento é proveniente da qualidade e quantidade dos serviços de 

Tecnologia da Informação (TI) prestados à organização, conforme apresentado na figura 12. 

 

Figura 12 - Perspectiva Nível de Serviço 
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Fonte: Adaptado de HENDERSON, VENKATRAMAN, 1993. 

 

O quadro 1 relaciona as perspectivas de alinhamento estratégico com as áreas 

impulsionadoras, o papel da alta direção da empresa, o papel da direção de Tecnologia da 

Informação (TI) e os critérios de desempenho. 
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Quadro 6 - Características das Perspectivas de Alinhamento Estratégico 

PERSPECTIVA IMPULSIONADORA 
PAPEL DA ALTA 

DIREÇÃO DA EMPRESA 

PAPEL DA DIREÇÃO 

DE TI 

CRITÉRIO DE 

DESEMPENHO 

EXECUÇÃO DA 

ESTRATÉGIA 

ESTRATÉGIA DE 

NEGÓCIOS 

FORMULADOR DE 

ESTRATÉGIAS 

IMPLANTADOR DE 

ESTRATÉGIAS 

CUSTOS/CENTROS 

DE SERVIÇO 

TRANSFORMAÇÃO 

TECNOLÓGICA 

ESTRATÉGIA DE 

NEGÓCIOS 

FORNECEDOR DE VISÃO 

DE TECNOLOGIA 

ARQUITETURA DE 

TECNOLOGIA 

LIDERANÇA 

TECNOLÓGICA 

POTENCIAL 

COMPETITIVO 
ESTRATÉGIA DE TI VISIONÁRIO DE NEGÓCIOS CATALISADOR 

LIDERANÇA DE 

NEGÓCIOS 

NÍVEL DE SERVIÇO ESTRATÉGIA DE TI PRIORIZADOR 
LIDERANÇA 

EXECUTIVA 

SATISFAÇÃO DO 

CLIENTE 
Fonte: LAURINDO et al., 2001, p. 168. 
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Outro modelo de Alinhamento Estratégico da Tecnologia da Informação (TI) é o criado 

por Brodbeck e Hoppen (2003) que propõe um modelo operacional de implementação do 

alinhamento estratégico. Neste modelo ocorre à convergência dos elementos promotores 

provenientes dos modelos clássicos de alinhamento estratégico, assim como da metodologia de 

implementação dos planos estratégicos e dos sistemas integrados de informação. Esses autores 

concluem que a metodologia e a instrumentação da gestão permitem a promoção do 

alinhamento durante a fase da implementação. 

Por outro lado, observa-se que os principais elementos inibidores do processo de 

alinhamento da organização são problemas de comunicação, perda de recursos ou 

comprometimento. Isso faz com que grande parte das empresas tenha um alinhamento limitado. 

O modelo de Brodbeck e Hoppen (2003) propõe que o planejamento da área de Negócio e da 

área de Tecnologia da Informação (TI) deva ser elaborado num processo único, promovendo-

se o alinhamento já na fase da formulação do planejamento. 

 

Figura 13 – Modelo Operacional de Alinhamento Estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BRODBECK, 2001, p. 246. 
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A seguir, os quatro elementos do modelo de Alinhamento Estratégico da Tecnologia da 

Informação (TI) de Brodbeck e Hoppen (2003). 

 O primeiro elemento contém variáveis relativas ao contexto organizacional: porte, 

estratégia, custos operacionais, cultura, investimentos, autonomia local, tipologias 

organizacionais e posicionamento de mercado. 

 O segundo elemento remete às especificações do modelo de planejamento estratégico 

mais favorável ao alinhamento estratégico: estratégia, objetivos, metas e plano de ação, 

infraestrutura de suporte, sistemas, processos e pessoas. 

 O terceiro elemento refere-se à etapa de formulação do processo de planejamento 

estratégico e contêm: a realização do alinhamento estratégico por meio da adequação 

estratégica, a integração funcional e a consistência entre os planos de negócio e da 

Tecnologia da Informação (TI).   

 O quarto elemento remete as variáveis da etapa de implementação do planejamento 

estratégico: permite a manutenção da adequação contínua dos itens planejados, 

assegurando a integração funcional e informacional. 

 

Pode-se concluir que o modelo proposto, possui quatro grupos de elementos de 

alinhamento, incluindo duas etapas do processo de planejamento estratégico - a formulação e a 

implementação – e um grupo de elementos promotores do Alinhamento Estratégico da 

Tecnologia da Informação (TI) presentes no apêndice.  

 

2.3.1 Instrução Normativa MP/SLTI 04/2008 

 

Conforme a Lei Federal 9784/1999, os atos do gestor público necessitam ser 

fundamentados e motivados. Logo, é fundamental que os órgãos públicos estruturem seus 

processos de planejamento. Todavia, auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas da União 

(TCU) na década passada, afirmam que a grande maioria dos órgãos públicos não possui 

planejamento institucional e nem planejamento de Tecnologia da Informação (TI) (BRASIL, 

2015a).  

A Instrução Normativa da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 

Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão (IN MP/SLTI no04/2008), ao regulamentar a 

legislação existente acerca do processo de contratação de serviços da Tecnologia da Informação 

(TI) no setor público, reforça e amplia a relevância do planejamento da área de Tecnologia da 
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Informação (TI) e a da questão do alinhamento da área de Tecnologia da Informação (TI) com 

o Negócio (BRASIL, 2015b). 

Em seu art. 3o da Instrução Normativa MP/SLTI no04/2008 afirma-se que: "As 

contratações de que trata esta Instrução Normativa deverão ser precedidas de planejamento, 

elaborado em harmonia com Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), alinhado à 

estratégia do órgão ou entidade” (INMP/SLTI no04/2008). 

Nessa mesma instrução normativa é definido o conceito de Plano Diretor de Tecnologia 

da Informação (PDTI) como sendo "instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos 

recursos e processos de Tecnologia da Informação que visa atender às necessidades de 

informação de um órgão ou entidade para um determinado período"(IN MP/SLTI no 04/2008). 

Corroborando para o mesmo entendimento, Gomes, Reis, Carvalho (2013) afirmam 

haver a existência de princípios básicos que são fundamentais para a elaboração do 

planejamento estratégico de Tecnologia da Informação (TI) na administração pública federal. 

Esses princípios são oriundos da legislação federal e, dentre estes princípios, ressalta-se o 

princípio de alinhamento institucional e a conformidade com as diretrizes do governo federal 

relativo ao governo eletrônico.  

 

2.3.2 Governo Eletrônico  

 

Para Fernandes (2007) o alinhamento estratégico possui forte papel na compreensão 

sobre as experiências de transformação organizacional associados com a implementação do 

governo eletrônico. Pois, o governo eletrônico refere-se ao uso das aplicações da Tecnologia 

da Informação (TI) em patamares inéditos na administração pública. Nesse sentido, observa-se 

que a implementação do governo eletrônico proporciona a integração de processos e estruturas 

que não podiam ser alcançados anteriormente. 

Algumas abordagens afirmam que análise das estratégias e objetivos organizacionais 

enfatiza a Tecnologia da Informação (TI) como um recurso que corrobora para o atendimento 

das necessidades organizacionais.  Ainda, as aplicações da Tecnologia da Informação (TI) 

podem aludir a mudanças em processos e provocar transformações na organização. Essa 

abordagem no setor público leva a conclusão de que a integração entre sistemas e infraestrutura 

de tecnologia da informação ao processo de gestão é essencial para a efetividade de resultados 

e reflete a visão estratégica que orienta a organização. 
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Para a Comissão Europeia, o Governo Eletrônico é muito mais que o uso de ferramentas 

de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) pelo governo. Governo Eletrônico envolve 

repensar processos e organizações, uma nova forma de comportamento organizacional que 

busca fornecer serviços de forma mais eficiente (COMISSÃO EUROPEIA, 2016). 

Ainda, a Comissão Europeia afirma que o Governo Eletrônico possui grande potencial 

de reduzir custos. Na Dinamarca, a nota fiscal eletrônica proporcionou uma redução de custos 

de 150 milhões por ano. Já na Itália, o sistema de compras eletrônicas proporcionou uma 

economia de mais de três bilhões (COMISSÃO EUROPEIA, 2016). 

 

Os serviços públicos digitais reduzem os encargos administrativos para as 

empresas e os cidadãos, tornando a sua interação com as administrações pública mais 

célere e eficiente, mais conveniente e transparente, bem como menos onerosa. Além 

disso, a utilização de tecnologias digitais como parte integrante das estratégias de 

modernização da administração pública pode proporcionar vantagens econômicas e 

sociais para a sociedade em geral. A transformação digital da administração pública 

constitui um elemento essencial para o sucesso do Mercado Único. (COMISSÃO 

EUROPEIA, 2016). 

 

Ressalta-se que a análise da maturidade dos projetos na área de governo eletrônico 

centra-se no desenvolvimento de serviços oferecidos ao público. Em contrapartida, é 

fundamental observar que os arranjos organizacionais, o planejamento, a elaboração da 

estratégia e a obtenção de recursos (financeiro, de pessoal, tecnológicos, dentre outros) 

impactam diretamente o processo de implementação do governo eletrônico (FERNANDES, 

2007). 

 

Figura 14 - Modelo de Governo Eletrônico adaptado de Henderson e Venkatraman 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FERNANDES, 2007, p. 10. 
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O modelo aponta quatro domínios que são necessários manter coerência para a 

sustentação da estratégia como um todo. São eles: 

- a estratégia do governo: se refere às definições amplas adotadas pelo governo que 

conformam o seu posicionamento estratégico; 

- a infraestrutura, processos e cultura organizacional: compreende as definições 

adotadas com relação a arranjos e configurações internas que apoiam o posicionamento 

escolhido; 

- a estratégia de Tecnologia da Informação (TI): relativo ao escopo, capacidades 

sistêmicas e governança de Tecnologia da Informação (TI); e 

- a infraestrutura e processos de Tecnologia da Informação: engloba as definições 

pertinentes aos arranjos e configurações que determinam a infraestrutura tecnológica utilizada 

para a prestação de serviços públicos eletrônicos. 

Para Fernandes (2007) o ajustamento estratégico é o elemento central que representa 

que o alinhamento engloba diversos domínios, dentre eles os processos governamentais e a 

estratégia de governo eletrônico. 

Esta seção explanou a cerca do conceito de Alinhamento Estratégico da Tecnologia da 

Informação (TI), bem como os modelos de alinhamento que serão utilizados para a construção 

do protocolo de pesquisa no capítulo 3. Na próxima seção será abordada a utilização da 

Tecnologia da Informação (TI) na administração tributária. 
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2.4 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

A administração tributária é responsável pelo controle fiscal, visando evitar a evasão de 

tributos, como também promover o cumprimento voluntário das obrigações tributárias 

conforme a legislação vigente. A atividade fiscal do Estado está direcionada para obtenção de 

recursos financeiros que serão transformados em "bens públicos" e "serviços públicos" para 

satisfazer as necessidades dos cidadãos (ALMEIDA, TAVARES, 2006; RAMOS, MATTOS, 

2012). 

Ainda, observa-se que a administração tributária tem grande impacto sobre o setor 

produtivo, uma vez que a política fiscal afeta diretamente o desempenho econômico das 

empresas (ALMEIDA, TAVARES, 2006). Nesse sentido, constata-se que o agente fiscal 

necessita de tecnologias, informações, conhecimentos e um modelo de gestão que permita 

responder as demandas de uma boa administração tributária (RAMOS, MATTOS, 2012). 

Para Santos et al. (2006), espera-se que os investimentos públicos, antes de tudo, devam 

priorizar a modernização da gestão fiscal dos diferentes entes governamentais. Nesse contexto, 

observa-se a existência de diversas pesquisas sobre a contribuição da Tecnologia da Informação 

(TI) para a gestão tributária. 

Em pesquisa sobre a contribuição da Tecnologia da Informação (TI) para o 

aprimoramento da ação de "Gestão do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza" (ISSQN), 

desenvolvido com suporte do Programa de Modernização da Administração Tributária e da 

Gestão dos Setores Sociais Básicos (PMAT), observou-se que a implantação desse programa 

possibilitou o acesso a informações bem integradas, tal como o cadastro de contribuintes. O 

acesso a banco de dados estruturado permite uma melhor formulação da política fiscal, 

facilitando o processo de fiscalização (SANTOS et al., 2006). 

Na visão de Bravo (2005), o Programa de Modernização da Administração Tributária e 

da Gestão dos Setores Sociais Básicos (PMAT) contribui para a ampliação das receitas próprias 

das prefeituras, uma vez que promove avanços do aproveitamento do potencial tributário, 

propiciando a melhoria da gestão fiscal e o aumento da arrecadação de tributos. O Programa de 

Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos (PMAT) 

previa investimentos na área de Tecnologia da Informação (TI), principalmente na implantação 

de software e hardware. 

Quanto ao potencial tributário, ressalta-se que o objetivo da Administração Tributária é 

maximizar a arrecadação através da efetiva fiscalização. Logo, a existência de banco de dados 
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e sistemas de informação permite priorizar os focos de ação fiscal visando maximizar a 

arrecadação tendo como referência o potencial tributário (CRUZ, 2010). 

Além dos Programas de Modernização supracitados, Cruz (2010) investigou o novo 

modelo de ação fiscal implantado na Secretaria de Fazenda do Estado de Pernambuco (SEFAZ-

PE). Esse novo modelo de ação fiscal visava, principalmente, "maximizar a arrecadação do 

potencial contributivo com o menor custo possível; estimular o cumprimento voluntário das 

obrigações tributárias, inibir a sonegação fiscal (...)" (CRUZ, 2010, p. 65). 

Observa-se que para atingir todos esses objetivos a Secretaria de Fazenda de 

Pernambuco (SEFAZ-PE) se utilizaria das ferramentas da Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC), visando aumentar a eficiência organizacional. Nesse sentido, a Tecnologia 

da Informação (TI) é uma ferramenta essencial que contribui para a tomada de decisão na gestão 

fiscal. 

Outro impacto da Tecnologia da Informação (TI) na Administração Tributária são os 

avanços provenientes do uso da internet. 

O Programa de Aceleração do Crescimento 2007-2010 (PAC), plano estratégico do 

Governo Federal, estipulou a implementação do Sistema Publico de Escrituração Digital 

(SPED) no território nacional como uma das medidas institucionais e econômicas (BRASIL, 

2015c). Esta medida visa o aperfeiçoamento do Sistema Tributário Nacional.  

O Sistema Tributário Nacional abrange todos os tributos vigentes no país amparado pela 

Constituição Federal Brasileira. Ainda, o Sistema Tributário Nacional deve ser estruturado de 

forma a contribuir para o crescimento e desenvolvimento econômico do país e para o 

financiamento dos gastos do governo. Nesse sentido, observa-se que a evasão fiscal prejudica 

a eficiência e a equidade do sistema tributário (PASSOS, 2010). 

Passos (2010) afirma que a administrarão tributária, ao implantar do Sistema Público de 

Escrituração Digital (SPED), visou ampliar a eficácia dos mecanismos de fiscalização e reduzir 

a sonegação. 

O Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) foi criado através do Decreto 

6.022/2007. Suas origens remontam ao Encontro Nacional de Administradores Tributários 

(ENAT) e ao Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais 

(ENCAT), que é responsável pela implantação do projeto Sistema Público de Escrituração 

Digital (SPED) (CARVALHO, 2014). 

A implementação do projeto Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) compete 

a cada unidade federativa, que possui autonomia política e administrativa, conforme disposto 
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na Constituição Federal de 1988. Essa implementação deve considerar os aspectos tributários 

peculiares de cada Estado e Município, e, ao mesmo tempo, manter conformidade com a 

legislação federal pertinente.   

O Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) representou uma inovação na relação 

fisco-contribuinte, ao modernizar a sistemática do cumprimento de obrigações acessórias dos 

contribuintes. Com a implementação do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), os 

livros contábeis e fiscais, bem como outras obrigações acessórias como a nota fiscal, são 

substituídos por arquivos eletrônicos com validade jurídica (PEREIRA et al., 2008).  

Neste novo procedimento é realizada a transmissão das obrigações acessórias através da 

certificação digital, que é a assinatura eletrônica dos documentos que confere sua validade 

jurídica. Esse sistema envolve as três esferas governamentais: federal, estadual e municipal 

(BRASIL, 2015b).  

Alguns dos objetivos do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) são: promover 

a integração do fisco, racionalizar as obrigações acessórias e tornar mais rápida a identificação 

dos ilícitos tributários. A promoção da integração dos fiscos deve ocorrer com a padronização 

e compartilhamento das informações contábeis, conforme a constituição federal, reservado as 

restrições legais. A racionalização do cumprimento das obrigações acessórias ocorre através da 

transmissão única para diversos órgãos fiscalizadores. Já a celeridade na identificação dos 

ilícitos tributários se dá com a melhoria dos processos, maior facilidade para acesso ás 

informações e a possibilidade de fiscalização através de cruzamento de dados e auditoria 

eletrônica (BRASIL, 2015b).  

Também, afirma-se que o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) almeja a 

diminuição dos custos, o aumento da arrecadação e a promoção da modernização da gestão 

pública (LIZOTE, MARIOT, 2012; PEREIRA et al., 2008). Há de se mencionar a melhoria do 

controle de processos e maior acessibilidade às informações dos contribuintes, possibilitando 

um processo de fiscalização das operações de forma mais efetiva, através de auditoria eletrônica 

e cruzamento de dados fiscais (GERSON et al., 2011). 

A administração tributária é caracterizada por um alto grau de descentralização fiscal, o 

que, por sua vez, demanda um controle dos diversos aspectos tributários vigentes no país 

(PEREIRA et al., 2008). Logo se acredita que a adoção do Sistema Público de Escrituração 

Digital (SPED) possa propiciar uma melhoria do ambiente de negócios no Brasil, através da 

melhoria do processo de cumprimento das obrigações acessórias. 
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Nesse sentido, ressaltam-se as premissas do Sistema Público de Escrituração Digital 

(SPED) que são: propiciar melhoria do ambiente de negócios para as empresas no Brasil; 

extinguir a concorrência desleal; tornar o documento eletrônico com validade jurídica o 

documento oficial; produzir o compartilhamento de informações; reduzir os custos do 

contribuinte; disponibilizar aplicativos para emissão e transmissão da nota fiscal e escrituração 

digital pelo contribuinte (BRASIL, 2015b). 

Tendo por base os objetivos e as premissas do Sistema Público de Escrituração Digital 

(SPED), pode-se afirmar que os principais benefícios de sua adoção, seja para sociedade ou 

para o fisco, são: diminuição dos custos de emissão e armazenamento de documentos em papel; 

exclusão do papel; diminuição de custos através da racionalização e simplificação das 

obrigações acessórias; padronização das informações que devem ser prestadas às diversas 

unidades federadas pelos contribuintes; diminuição do envolvimento involuntário em práticas 

fraudulentas; diminuição do tempo consumido com a presença de auditores fiscais nas 

instalações do contribuinte; simplificação e agilização de procedimentos vinculados a 

administração tributária (comércio exterior, regimes especiais e trânsito entre unidades da 

federação); robustecimento do controle e da fiscalização por meio de compartilhamento de 

informações entre as administrações tributárias; celeridade no acesso às informações; 

diminuição dos custos administrativos; aumento da qualidade da informação; progresso do 

combate à sonegação; preservação do meio ambiente (BRASIL, 2015b). 

Logo, constata-se que a administração tributária vem utilizando dos avanços das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para racionalizar alguns procedimentos 

administrativos a fim de facilitar o ambiente de negócios. 

 

2.4.1 Programas de Modernização da Administração Tributária 

 

O Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores 

Sociais Básicos (PMAT) tem como um dos objetivos o aperfeiçoamento do processo de 

fiscalização de tributos fortemente baseados em Tecnologia da Informação (TI).  

Na grande maioria dos países, as Administrações Tributárias incluem quatro macros 

processos básicos (SILVA, 2011): 

- Fiscalização: são as atividades de fiscalização, aperfeiçoamento dos procedimentos de 

fiscalização, auditorias e controles fiscais; 
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- Tributação: é a elaboração das normas e procedimentos tributários (legislação 

tributária, contencioso fiscal e consultas). 

- Arrecadação: é a previsão da receita, controle dos agentes arrecadadores e cobrança 

administrativa. 

- Informações econômico-fiscais: registro e armazenamentos de informações 

econômico-fiscais, controle dos cadastros de contribuintes e de documentos oficiais. 

As macro funções são interdependentes e a administração tributária depende do 

funcionamento equilibrado das mesmas. Quanto a política tributária, ressalta-se que: 

 

A política tributária é, normalmente, realizada fora do ambiente da 

administração de tributos. Ela é realizada, em nosso país, pelos entes com capacidade 

política, quais sejam a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, em 

decorrência dos tributos que lhes competem instituir, bem como devem regular as 

atribuições e os poderes das autoridades administrativas, no que tange a arrecadação 

e o controle, dentro dos parâmetros esculpido pela Constituição da República. (Silva, 

2011) 

 

Bravo (2005) afirma que o Programa de Modernização da Administração Tributária e 

da Gestão dos Setores Sociais Básicos (PMAT) contribui para a ampliação das receitas próprias 

das prefeituras, uma vez que promove avanços do aproveitamento do potencial contributivo, 

propiciando a melhoria da gestão fiscal e o aumento da arrecadação de tributos. Ressalta-se que 

o Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais 

Básicos (PMAT) prevê investimentos na área de Tecnologia da Informação (TI), 

principalmente na implantação de software e hardware. 

Spinelli (2003) aponta que os investimentos na modernização administrativa devem 

priorizar não apenas informatização de procedimentos, mas, principalmente, o treinamento e 

qualificação dos servidores.  

 

Outro programa direcionado para a modernização da administração tributária é o 

Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal para os Estados Brasileiros (PNAFE), que 

é um programa que almeja o fortalecimento das Secretarias Estaduais de Fazenda, Finanças e 

Tributação mediante ações dirigidas (CAIXA, 2016). 

As principais ações do Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal para os 

Estados Brasileiros (PNAFE) eram "fortalecimento dos mecanismos legais e de gerência, assim 

como os de caráter normativo, operacional e tecnológico; integração dos sistemas tributários 

em nível nacional; agilização da cobrança do crédito tributário; implantação de sistemas 

integrados de administração financeira; e consolidação dos controles internos" (CAIXA, 2016). 
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Os recursos do Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal para os Estados Brasileiros 

(PNAFE) são originários do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), destinado aos 

estados brasileiros. 

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) tem como um dos objetivos a 

redução da pobreza e da desigualdade nos países da América Latina e do Caribe. Para tanto, 

fornece apoio técnico e financeiro aos países membros para a reforma e a modernização do 

Estado, dentre outros (BID, 2016).  

Outro banco que teve papel importante no financiamento de programas de modernização 

na gestão fazendária é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

Para Bast e Sakurai (2015) o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) concedeu empréstimos às prefeituras brasileiras para financiar Programa de 

Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos (PMAT). 

Este programa foi lançado em 1997 e teve o prazo de vigência estendido ate março de 2018. 

 

2.4.2 Oferta de Serviços Públicos Eletrônicos na Administração Tributária 

 

A administração tributária, como as outras secretarias, necessita fornecer serviços aos 

cidadãos/contribuintes. Esses serviços incluem a realização de cadastro das empresas, emissão 

de certidão negativa e consulta a débitos fiscais, dentre outros. 

Para Spinelli (2003) o objetivo estratégico da implementação de Tecnologia da 

Informação no governo é simplificar os serviços públicos, tanto para cidadãos e empresas, como 

para o próprio governo. Nesse sentido, a utilização da Tecnologia da Informação pode facilitar 

a interação, transparência, eficiência e eficácia com o público (objetivos estratégicos externos) 

e propiciar a economia de custo do governo (objetivos estratégicos internos). 

Ainda, Spinelli (2003) afirma que: 

 

Sem dúvida alguma, o sucesso de "Governo Eletrônico" anda, pari-passu, 

com o sucesso da reforma do próprio Estado. Em verdade, são dois conceitos 

complementares. Por outro lado, difícil se torna esperar resultados efetivos, eficazes 

e eficientes de um "Governo Eletrônico", se ele não se aproximar das demandas da 

sociedade e permitir o estreitamento de relações entre Governo e Mundo Empresarial. 

Fica cada vez mais claro que o governo digital não é simplesmente uma questão de 

tecnologia, mas de uma nova maneira de gerir pessoas e processos usando a tecnologia 

como ferramenta. (SPINELLI, 2003, p. 13) 
 

Bahiense (2002) realizou uma pesquisa sobre a oferta de serviços eletrônicos em 

Secretarias de Fazenda. Para este autor, as Secretarias devem utilizar dos avanços da Tecnologia 
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da Informação e Comunicação (TIC) para a oferta de serviços eletrônicos, assim como o setor 

privado que já está inserido no espaço virtual de negócios. 

Todavia, Bahiense (2002) adverte a existência de restrições legais as quais estão 

submetidos o setor público devido a sua própria natureza. Essas restrições impediria o avanço 

das Secretarias de Fazenda (SEFAZ). Para tanto, a investigação buscou segmentar os 

participantes da pesquisa segundo o "grau de consistência da ação político-administrativa, seu 

nível de formalização do planejamento, o alinhamento de seus recursos humanos, o seu 

direcionamento para o futuro, o alinhamento da sua tecnologia da informação e a sua oferta de 

serviços eletrônicos" (BAHIENSE, 2002, p. 15). 

Além disso, o estudo visava investigar o impacto de elementos organizacionais sob a 

oferta de serviços eletrônicos. São eles: ação político-administrativa, nível de formalização do 

planejamento, alinhamento dos recursos humanos, direcionamento para o futuro e o 

alinhamento da tecnologia da informação.  

A ação político-administrativa remete ao impacto de questões políticas na tomada de 

decisão pela secretaria, tais como políticos, sindicatos, associações e fatores ambientais. Na 

visão do autor a interdependência organizacional, atrasos em procedimentos formais e a 

descontinuidade administrativa causam a interrupção em programas do governo. 

Quanto ao nível de formalização do planejamento, estudos apontam que organizações 

do setor privado que possuem o planejamento bem formalizado e uma sólida base de 

alinhamento estratégico possuem maior presença na internet. Os benefícios organizacionais da 

formalização do planejamento já forma relatados na seção 2.1 deste trabalho. 

Outro aspecto importante era o direcionamento para o futuro. Na visão de Bahiense 

(2002) a organização do século XXI precisa inovar para adequar-se ao novo ambiente que é 

dinâmico em si. Logo é relevante que os gestores conheçam bem o ambiente de negocio e 

tenham uma visão de futuro. 

O direcionamento de recursos humanos reflete a necessidade da política de RH esteja 

alinhada ao restante da organização, tendo uma visão moderna da gestão de pessoas e que gere 

um ambiente propicio a inovação. 

 Enfim, o alinhamento estratégico da Tecnologia da Informação (TI) afirma a 

necessidade do alinhamento com o negócio. Para tal, o planejamento estratégico da Tecnologia 

da Informação (TI) deve estar em consonância com o planejamento da organização, de 

preferência, sejam elaborados simultaneamente. 
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A tese de Bahiense (2002) realiza um levantamento survey em secretarias estaduais e 

municipais de fazenda analisar o processo de oferta de serviços eletrônicos. Segundo os 

resultados obtidos, classificaram-se as secretarias em três conglomerados de acordo com o uso 

estratégico da Tecnologia da Informação (TI): inovação; ação burocrática e inação. No primeiro 

grupo há busca por boas práticas de gestão. Já o segundo grupo, ação burocrática, possui um 

perfil mais reativo e uma ação mais burocratizada, apesar de se ver sinais da necessidade de 

rever seus processos. O terceiro e último grupo é o da inação, apresenta grandes dificuldades 

de gestão, inexistência de processos formais de planejamento. O quadro 2 apresenta as 

características básicas de cada conglomerado. 

 

Quadro 7 - Classificação Bahiense (2002) 

Conglomerados Características Básicas 

Inovação • Visão inovadora do futuro; 

• Grande ênfase à tecnologia como alavanca de crescimento e progresso; 

• Demonstração de cuidados em suas relações com o ambiente e a 

consciência de que há responsabilidade social na atuação das organizações; 

• Busca de políticas consistentes de RH, inclusive com alguma forma de 

remuneração associada aos resultados da instituição; 

• Ênfase maior na efetividade do que na eficiência dos processos; 

• Maior oferta de serviços eletrônicos, fruição dos benefícios oriundos dessa 

oferta. 

Ação 

Burocrática 

• Uso da burocracia como escudo contra influências externas; 

• Ausência de políticas, diretrizes e planos de longo curso - prioridade para 

demandas cotidianas e de curto prazo; 

• Certa atitude proativa com relação à área de RH, incluindo alguma forma 

de remuneração associada aos resultados; 

• Visão de futuro inclui a necessidade de parcerias para avançar e inovar; 

• Pretensão de resultados imediatos com o uso da internet, como redução de 

custeio e maior retorno e controle dos tributos; 

• Não reconhecimento do papel estratégico de TI e menor oferta de serviços 

digitais do que as secretarias do primeiro grupo. 

Inação • Ressentem-se de melhor codificação de seus processos organizacionais e 

do reconhecimento e mapeamento dos seus processos de negocio; 

• Não apresentam processos formais de planejamento e prospecção do 

futuro; 

• Dispensam trato meramente burocrático aos seus processos 

administrativos; 

• Exibem um quadro de desestruturação com relação os RH; 

• Não demonstraram possuir políticas ou diretrizes para TI e oferecem, se 

oferecem poucos serviços eletrônicos aos seus usuários. 
Fonte: Adaptado de Bahiense (2002). 

Bahiense (2002) aponta que as secretarias de fazenda da amostra já incorporaram o 

discurso, embora nem sempre a prática, da importância da Tecnologia da Informação (TI) na 
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alavancagem dos negócios nas organizações. Os serviços de autoatendimento são uma 

tendência generalizada na economia digital, e patinam entre questões tecnológicas e de 

redesenho dos processos de negócios. 

A pesquisa também detectou problemas organizacionais inerentes aos três 

conglomerados. São eles: metas quantitativas dos investimentos e indicadores mensuráveis de 

sucesso; avaliação formal e regular dos projetos de investimento; liderança com inovadora visão 

de futuro; papel de TI na alavancagem de redesenho de processos; exploração das 

potencialidades da web; pouca, ou nenhuma preocupação em preparar as pessoas para as 

mudanças; remuneração vinculada ao desempenho (individual ou da organização); e 

recrutamento e conservação do capital intelectual (BAHIENSE, 2002). 

 

O constructo utilizado na tese Bahiense (2002) será adaptado e utilizado como 

instrumento de pesquisa no presente estudo. Tendo em vista que este modelo foi criado no início 

da década de 2000, foram realizadas algumas adaptações para que seja aplicado na unidade de 

análise selecionada. 
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

 

O capítulo 3 – Método de Pesquisa descreverá a metodologia científica utilizada nesse 

estudo. Metodologia científica é o conjunto de etapas ordenadas a ser realizadas para a 

investigação de um fenômeno. Isso inclui a escolha do tema, planejamento da investigação, 

coleta e análise dos dados e elaboração da conclusão da pesquisa (GRAY, 2009). 

O item 3.1 – Delineamento da Pesquisa remete aos procedimentos técnicos utilizados 

para efetuar a investigação científica. Em seguida, o item 3.2 – Delimitação do Objeto definirá 

o objeto deste trabalho, instituição na qual se realizará o estudo de caso. Já o item 3.3 – Método 

de Trabalho relatará quais os métodos de coletas de dados que serão utilizados nessa 

investigação científica.  

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

A pesquisa científica pode ser classificada sob diversos aspectos, ressaltando sua 

natureza, seus objetivos, abordagem e procedimento técnicos utilizados. 

Ao classificar a pesquisa quanto a sua natureza, elas podem ser básicas ou aplicadas. 

Enquanto a pesquisa básica busca criar conhecimentos novos úteis para o avanço da ciência - 

sem que haja previsão de aplicabilidade - a pesquisa aplicada visa produzir conhecimentos 

dirigidos à resolução de problemas específicos (GIL, 2008). 

Considerando que essa investigação científica busca identificar como o alinhamento 

estratégico da Tecnologia da Informação (TI) impacta na oferta de serviços eletrônicos no setor 

público, classifica-se essa pesquisa como de natureza aplicada. 

Quanto à classificação das pesquisas segundo seus objetivos, Gil (2008) afirma que é 

possível defini-las em três grupos: exploratórias, descritivas e explicativas. O objetivo da 

pesquisa exploratória é proporcionar maior conhecimento sobre o problema a ser investigado. 

Já as pesquisas descritivas têm por objetivo descrever as características de determinadas 

populações ou fenômenos. Por outro lado, as pesquisas explicativas visam identificar quais são 

os fatores que contribuem para a ocorrência dos fenômenos.  

O presente estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa majoritariamente exploratória, 

tendo em vista que seus objetivos é identificar e analisar conceitos pertinentes ao alinhamento 

estratégico da Tecnologia da Informação (TI) na administração tributária. 
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Quanto ao tipo de abordagem, as pesquisas científicas podem se utilizar de dados 

quantitativos ou qualitativos. Na pesquisa quantitativa, os números são traduzidos em opiniões 

e informações, utilizando-se de métodos matemáticos para coletar e analisar dados 

quantitativos.  Por outro lado, na pesquisa qualitativa, como o objetivo do pesquisador é obter 

um panorama profundo do contexto em estudo, busca-se captar a percepção dos atores do 

campo utilizando dados qualitativos (GRAY, 2012). Ainda sobre a pesquisa qualitativa, 

ressalta-se que os principais problemas são o acesso, interpretação e análise dos dados. 

Quanto às características da pesquisa qualitativa, observa-se que ela é altamente 

contextual e pode ser utilizada para verificar se as proposições teóricas no campo são 

confirmadas. Ou seja, pode utilizá-la para aplicação de um método indutivo, que é característico 

dessa pesquisa (GRAY, 2012). 

Esta investigação caracteriza-se por ser uma pesquisa qualitativa, tendo por base a 

natureza das variáveis pesquisadas. Constata-se que o alinhamento estratégico da Tecnologia 

da Informação (TI) é um processo dinâmico, não podendo ser mensurado por números, e sim 

através da percepção dos atores sociais quanto ao seu processo. 

Outra forma de definir o tipo de pesquisa é classificá-las de acordo com os 

procedimentos técnicos utilizados. Os procedimentos técnicos são os modelos conceituais e 

operativos da pesquisa, conhecido como delineamento (GIL, 2008). 

 

Como delineamento expressa em linhas gerais o desenvolvimento da 

pesquisa, com ênfase nos procedimentos técnicos de coleta e análise de dados, torna-

se possível, na prática, classificar as pesquisas segundo o seu delineamento. (GIL, 

2008, p. 43) 

 

As principais estratégias de investigação utilizadas em pesquisa qualitativa são (GRAY, 

2012 e MIGUEL et al., 2012): 

 Estudo de caso: estuda um sistema fechado específico, por exemplo, uma 

instituição. 

 Etnografia: explora a natureza de um fenômeno social específico, muitas vezes 

usando um pequeno número de casos. 

 Etnometodologia: investiga os procedimentos cotidianos que as pessoas usam para 

criar e administrar um sentido de realidade. 

 Pesquisa-ação: abordagem pioneira da pesquisa social que mistura a geração de 

teoria com a mudança do sistema social através da ação do pesquisador nesse 

sistema. 
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 Pesquisa-ação participante: implica um esforço por parte das pessoas para entender 

o papel do conhecimento como instrumento importante de poder e controle. 

 Pesquisa bibliográfica: quando elaborada a partir do material publicado, constituído 

por artigos, livros e material publicado na internet. 

 Pesquisa documental: quando elaborada a partir de materiais que não receberam 

tratamento analítico. 

 Teórico/conceitual: discussões conceituais a partir da literatura, revisões 

bibliográficas e modelagens conceituais. 

 Análise narrativa: a análise de uma história contada cronologicamente, explorando 

a forma como os elementos são ordenados em sequência. 

 Estudos culturais: estudo de uma complexa rede de costumes/valores sociais. 

 

Para Miguel et al. (2012) "os métodos de pesquisa mais apropriados na área de 

engenharia de produção para conduzir uma pesquisa qualitativa são o estudo de caso e a 

pesquisa-ação" (MIGUEL et al., 2012, p. 55). Para esse autor, o que distingue esses dois 

métodos é a existência ou não de ação durante a pesquisa visando à mudança organizacional. 

Pois, na pesquisa-ação o pesquisador faz parte da equipe que realiza mudança organizacional 

por meio da pesquisa. 

Para Gray (2012) é comum na pesquisa qualitativa combinar várias estratégias de 

investigação (métodos de pesquisa) e métodos de coleta de dados dentro de um desenho de 

pesquisa. 

A figura 15 demonstra como foi construída a metodologia da pesquisa. A pesquisa 

teórica compõe a maior parte da pesquisa. A revisão da literatura é fundamental para 

proporcional aproximação do tema estudado. Através da revisão da literatura pode-se ter uma 

noção da abrangência do tema.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Estruturação Metodológica da Pesquisa 
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Fonte: a autora. 

 

A estratégia de investigação escolhida foi o estudo de caso precedido de uma pesquisa 

bibliográfica. Estes procedimentos estão intrinsecamente ligados com os objetivos da pesquisa 

qualitativa e exploratória, que almeja obter maior proximidade com o problema de pesquisa. 

 No presente estudo, a pesquisa bibliográfica almejou a construção do referencial 

teórico. Nessa etapa, foi realizada a busca sistemática de conceitos na literatura a fim de 

constituir a base analítica que respaldará a construção do protocolo de pesquisa, etapa 

fundamental para a realização do estudo de caso (GRAY, 2012). 

Quanto ao estudo de caso, define-se como sendo uma análise de um fenômeno empírico 

que visa compreendê-lo dentro do seu contexto real. Nesse processo, pondera-se acerca de suas 

peculiaridades visando obter maiores conhecimentos dos fenômenos estudados. Esta estratégia 

metodológica de pesquisa é pertinente quando o fenômeno a ser investigado é recente, 

possibilitando uma visão abrangente do mesmo (YIN, 2005). 

Nas pesquisas qualitativas, a técnica de estudo de caso é muito utilizada e seu 

delineamento é bastante flexível (GRAY, 2012). O conjunto de etapas seguidas na maioria das 

pesquisas definidas como estudo de caso é (GIL, 2008): formulação do problema; definição da 
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unidade-caso; determinação do número de casos; elaboração do protocolo; coleta de dados; 

avaliação e análise dos dados; e preparação do relatório. 

Ainda sobre pesquisas de estudo de caso, ressalta-se a fase da elaboração do protocolo 

de pesquisa. No protocolo que se definirá os procedimentos e regras a serem atingidos. Ele 

constitui um roteiro para o pesquisador e deverá conter as informações de o referencial teórico 

que respalda o estudo. Nesse sentido, a fundamentação teórica do protocolo de pesquisa é 

baseada na revisão da literatura. 

Assim sendo, o referencial teórico é fundamental para o estudo, pois ele servirá de base 

para análise dos dados coletado. O uso do referencial teórico como método tem como objetivo 

primordial analisar a produção científica recente (ARAÚJO, 2006). Essa metodologia permite 

agregar conhecimentos sobre o tema proposto. 

Ressalta-se que nas pesquisas científicas caracterizadas como qualitativa permite uma 

percepção “holística” do tema e busca a compreensão dos fenômenos em seus contextos 

específicos. Os tipos de coleta de dados costumam ser diferentes das pesquisas quantitativas. 

As principais ferramentas de coleta de dados na pesquisa qualitativa são entrevistas e análise 

de documentos, que serão realizadas nessa pesquisa (GRAY, 2012). 

 

Figura 16 - Condução do Estudo de Caso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MIGUEL et al., 2012, p. 134. 

 

Nas próximas sessões será delimitado o estudo de caso e detalhado o método de 

trabalho. 

 

 

 

3.2 DELIMITAÇÃO DO OBJETO 

DEFINIR UMA ESTRUTURA 

CONCEITUAL-TEÓRICA:  
• Delimitar as fronteiras e grau de 

evolução; 

• Mapear a literatura;  
• Delinear as proposições 

 

PLANEJAR O CASO: 

• Selecionar unidade de análise e 
contatos;  

• Escolher os meios para coleta e  

análise de dados;  desenvolver o 
protocolo para coleta  de dados; 

definir meios de controle da pesquisa 

 

CONDUZIR TESTE PILOTO: 

• Testar procedimento de aplicação 
• Verificar qualidade dos dados 

• Fazer o ajuste necessário  

 

COLETAR OS DADOS 
• Contatar os casos 

• Registrar os dados 

• Limitar os efeitos do pesquisador  

 

ANALISAR OS DADOS 
• Produzir uma narrativa 

• Reduzir os dados 

• Construir painel 
• Identificar casualidade 

 

GERAR RELATÓRIO 

• Desenhar implicações teóricas 
• Prover estrutura para replicação 
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A instituição escolhida como objeto desse estudo de caso foi a Secretaria de Fazenda do 

Estado do Rio de Janeiro, responsável pela execução da administração tributária. Esta opção 

ocorreu devido a questões de conveniência e acessibilidade. A instituição é de grande relevância 

para o cenário econômico regional, responsável pela arrecadação de tributos sob sua jurisdição. 

A secretaria tem como objetos do seu negócio a arrecadação dos tributos de sua 

competência e a gestão financeira do Estado. A sua missão é definida em prover e gerir os 

recursos para viabilização da gestão, de forma transparente e tempestiva, prestando contas e 

disponibilizando com agilidade as informações necessárias para o contínuo aperfeiçoamento do 

controle fiscal e social do Estado (BRASIL, 2016). 

Tendo em vista que a questão da gestão da informação remete diretamente ao uso da 

Tecnologia da Informação (TI), esse trabalho irá estudar o processo de informatização da 

instituição selecionada no período de 2012 a 2015. A amostra da pesquisa é formada por 

profissionais que atuam na administração tributária. 

No próximo item será detalhado o método de trabalho para a realização da coleta e 

análise dos dados. 

 

3.3 MÉTODO DE TRABALHO 

 

O processo de investigação científica demanda a execução de diversas etapas, as quais 

foram descritas no primeiro item deste capítulo. 

Ressalta-se que, conforme já mencionado no item 3.1 – Delineamento da Pesquisa, este 

estudo é constituído por uma pesquisa bibliográfica e um estudo de caso. A pesquisa 

bibliográfica realizada permitiu a construção do referencial teórico e, dessa forma, definir um 

arcabouço analítico que será utilizado no estudo de campo. Assim sendo, procede-se para a 

segunda etapa. 

No item anterior foi definida a unidade-caso, especificando a delimitação espaço-

temporal e a seleção dos participantes das entrevistas. Neste item serão definidos os meios de 

investigação e os procedimentos a ser adotados para coleta dos dados. 

Quanto aos meios de investigação essa pesquisa pode ser classificada como pesquisa 

bibliográfica, documental e empírica. A pesquisa bibliográfica realizada com base em material 

publicado em artigos científicos, livros e teses, foi etapa necessária para a construção do 

referencial teórico. Já a pesquisa documental utiliza documentos publicados na internet,  como 
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por exemplo o Plano Plurianual. Por fim, a pesquisa empírica corresponde busca coletar 

informações sobre o fenômeno a ser estudado, conforme detalhado no protocolo de pesquisa. 

Quanto aos métodos de coleta de dados utilizados nas pesquisas qualitativas, Gray 

(2012) cita as entrevistas, observação, grupos focais, documentos, vídeos, fotografias, medidas 

não invasivas e diário de pesquisa. 

Para Duarte (2004) as entrevistas é o método de coleta de dados mais utilizado em 

pesquisas qualitativas. Nota-se que o que caracteriza a pesquisa como qualitativa não é o 

recurso que se utiliza, mas o referencial teórico escolhido para a construção do objeto e para 

análise dos dados no trabalho de campo.  O que irá oferecer confiabilidade à pesquisa é a 

explicação da relação existente entre os elementos principais da pesquisa, como por exemplo, 

a coleta e análise de dados. 

A razão que levou à adoção da entrevista como instrumento de pesquisa foi a existência 

de fatores que não podem ser coletados apenas com a análise documental. Assim sendo, a 

entrevista semiestruturada será utiliza como um procedimento complementar aos demais. 

A amostra dos participantes das entrevistas será realizada de forma intencional, 

buscando selecionar um gerente da área de TI e um gerente da área de negócio. Tendo em vista 

o caráter objetivo da entrevista semiestruturada, entende-se que rapidamente se alcançará a 

saturação dos resultados. Caso essa saturação não seja verificada após o término da segunda 

entrevista, buscar-se-á ampliar a amostra para possibilitar a melhor compilação dos resultados. 

Os dados colhidos nas entrevistas serão comparados com os dados coletados através da 

análise de documentos para se alcançar uma conclusão final. 

O método de processamento dos dados será a técnica da análise de conteúdo. Para 

Bardin (2009), essa técnica permite a descrição do conteúdo das mensagens, o que facilita a 

análise dos dados. 

 

 

 

 

 

Quadro 8 - Protocolo de Pesquisa 

Abordagem Fonte de Dados 
Forma de Coleta 

de Dados 

Procedimentos de 

Análise dos Dados 

Qualitativa 

Documento: 

- PPA 2012-2015,  

- PPA 2016-2019 

Internet Análise documental 
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Atores do campo  
Entrevistas 

semiestruturadas 
Análise de Conteúdo 

Fonte: a autora. 

 

Será apresentado no quadro 4 o protocolo de estudo de caso que será utilizado para a 

coleta de dados na pesquisa empírica. O protocolo de pesquisa está dividido em quatro 

categorias. Cada uma das categorias faz referência a uma seção do referencial teórico.  

A primeira categoria - planejamento estratégico - conforme apresentado no apêndice B, 

visa obter informações sobre o processo de formulação e implementação do planejamento 

estratégico na instituição. Nesse bloco de perguntas, será focada a questão do planejamento, 

direcionamento para o futuro, autonomia político-administrativa e direcionamento dos recursos 

humanos. Nessa seção também será realizado a utilização do Balanced Scorecard (BSC) no 

processo de implementação da estratégia. 

No bloco seguinte de questões, será apurado o investimento da Tecnologia da 

Informação (TI) na instituição, focando a existência de Programa de Modernização da 

Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos (PMAT) via Tecnologia da 

Informação (TI). Buscar-se-á averiguar se os investimentos planejados almejam a otimização 

de processos. 

Em seguida, a categoria alinhamento estratégico da TI visa captar a percepção dos 

gestores de como ocorre o processo de planejamento e implementação da estratégia da 

organização e da Tecnologia da Informação (TI). 

Por fim, na última categoria será analisado o nível de oferta de serviços eletrônicos e a 

participação do público-alvo nesse processo. 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 9 - Protocolo de Estudo de Caso 

CATEGORIA TEMAS A SEREM ABORDADOS 
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Planejamento estratégico (BAHIENSE, 

2002; GALAS, PONTE, 2006; 

MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, 

2010) 

 

 – Planejamento na Organização  

 – Direcionamento para o Futuro  

 – Direcionamento de Recursos Humanos  

 – Autonomia Político-administrativa 

Tecnologia da Informação como recurso 

estratégico (ÁVILA, 2010; BAHIENSE, 

2002; BARNEY, 1991) 

 – Investimento em Tecnologia da Informação 

 – Programas de Modernização da 

Administração Tributária 

Alinhamento estratégico da TI 

(BAHIENSE, 2002; HENDERSON, 

VENKATRAMAN, 1993) 

 – Processo de criação do planejamento 

estratégico da tecnologia da informação 

 – Perspectiva de alinhamento estratégico do 

modelo de Henderson e Venkatraman (1993) 

Oferta de serviços públicos eletrônicos 

(BAHIENSE, 2002) 

 – Extensão de uso dos serviços web 

 – Nível de oferta dos serviços públicos 

eletrônicos 
Fonte: a autora. 

 

3.4 COLETA DOS DADOS 

  

Os dados foram coletados entre os dias 6 e 20 de outubro de 2016. Os participantes da 

pesquisa que foram selecionados atuam na administração tributária. Foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas visando captar a percepção dos especialistas sobre o processo de 

oferta de serviços eletrônicos na administração tributária. Foram ao todo nove entrevistados. 

O processo de coleta de dados baseou-se estritamente no protocolo de pesquisa, o qual 

foi elaborado instrumento de coleta de dados - roteiro para entrevistas semiestruturada, 

apresentado no apêndice B. 

Buscando complementar o diagnóstico do processo de alinhamento estratégico de 

Tecnologia da Informação (TI), foi coletado informações do planejamento disponibilizadas no 

Plano Plurianual (2012-2015) disponível na internet. Essas informações foram apresentadas no 

capítulo 4 Estudo de Caso. O quadro 5 apresenta o perfil dos participantes da pesquisa. 
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Quadro 10 - Perfil do Participante 

Variável Quantidade Percentagem 

Gênero 

Feminino 1 11% 

Masculino 8 89% 

Faixa etária dos entrevistado 

18 a 24 anos 0 0% 

25 a 34 anos 1 11% 

35 a 44 anos 4 44% 

45 a 54 anos 4 44% 

55 anos ou mais 0 0% 

Formação acadêmica dos entrevistados 

Ensino Médio 0 0% 

Ensino Superior 3 33% 

Pós-Graduação 6 67% 

Mestrado ou Doutorado 0 0% 

Área de lotação 

Atividade fim (área de 

Negócio) 
9 

100% 

Atividade meio (TI) 0 0% 

Tempo de trabalho na empresa 

Menos de 3 anos 0 0% 

3 a 9 anos 7 78% 

9 a 15 anos 1 11% 

Mais de 15 anos 1 11% 

Natureza da função 

Fiscal 7 78% 

Analista 0 0% 

Cargo de chefia 2 22% 

Cargo em comissão 0 0% 
Fonte: a autora. 
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4 ESTUDO DE CASO: ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 CATEGORIA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

No Plano Plurianual 2012-2015, indicam-se as diretrizes, objetivos e metas da 

administração pública. Este Plano é um instrumento de planejamento governamental, que 

expressa à visão estratégica da gestão pública e possui papel central no planejamento 

institucional. 

O Plano Plurianual contempla programas e ações de caráter estratégico. O documento 

apresenta os "Grandes Temas na Programação" que é uma visão intersetorial das questões 

estratégicas na agenda pública no universo temporal de sua realização. 

Um desses "Grandes Temas" é a modernização da gestão. O documento apresenta o 

diagnóstico de quadro de pessoal envelhecido, grande quantidade de extraquadros, instalações 

físicas degradadas e sistemas de informações ultrapassados como pontos a serem melhorados.  

Com o objetivo de modernizar o aparelho estatal, destinaram-se 8% do total das 

despesas para os programas de modernização, sendo os principais: Modernização dos Serviços 

Operacionais do DETRAN-RJ, Gestão Corporativa - CEDAE, Modernização da Gestão Pública 

- SEPLAG, Modernização da Infraestrutura Tecnológica da Administração Pública - 

PRODERJ, Modernização da Administração das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e 

Patrimonial - SEFAZ; Ampliação da Capacidade Instalada para a Realização de Pesquisas na 

Universidade - FAPERJ. 

O gráfico 1 apresenta o percentual destinado para cada Secretaria Estadual em 

Programas de Modernização. Observa-se que 48% do total investido em Programas de 

Modernização destinam-se ao Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro 

(DETRAN), seguido da Companhia Estadual de Águas e Esgoto (CEDAE) com 26% e 7% 

destinados a programas de modernização das demais secretarias. Em quarto lugar está a 

Secretaria de Estado da Casa Civil (CASA CIVIL) com 6%, em quinto lugar a Secretaria de 

Estado de Ciência e Tecnologia (SECT) com 5% e em sexto lugar, a Secretaria de Estado de 

Fazenda (SEFAZ) e Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) empatados com 

4%. 
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Gráfico 1 - Gastos do Governo em Programas de Modernização por Secretaria 

 

Fonte: PPA 2012-2015. 

  

 Na programação setorial, o Plano Plurianual realiza um diagnóstico por secretaria, no 

qual aponta os pontos fracos. Na administração tributária foi identificada a necessidade de 

elaborar estratégias para solucionais dois problemas centrais: 

 

a) o baixo aproveitamento do potencial de arrecadação, que exige esforços 

para um aumento sustentável do patamar de cumprimento das obrigações legais dos 

contribuintes; e  

b) o elevado custo para o Estado e para os contribuintes no cumprimento das 

obrigações, o que reclama a simplificação e desburocratização dos serviços da Receita 

Estadual. (PPA 2012-2015) 

 

Depois de realizado o diagnóstico são definidas as metas da administração tributária. 

Essas metas consistem em vencer o subaproveitamento do potencial de arrecadação e 

implementar uma agenda de simplificação e desburocratização de serviços da gestão fazendária 

(PPA 2012-2015). Ao analisar esse dado, observa-se o uso da Tecnologia da Informação - 

ferramenta essencial para a gestão - para auxiliar nas ações de fiscalização visando a atingir o 

potencial tributário.  

 A necessidade de simplificar e desburocratizar a gestão fazendária são colocados como 

meta estratégica da instituição. Para alcance da meta é demonstrada a necessidade de 

automatização de procedimentos e melhoria de sistemas.  

 Por fim, são definidos os objetivos setoriais da administração tributária que são 

apresentados no quadro 11. 

DETRAN; 
2.939.464.217; 48%

CEDAE; 
1.616.902.823; 26%

OUTROS; 
452.329.466; 7%

CASA CIVIL; 
388.534.209; 6%

SECT; 279.999.308; 
5%

SEFAZ; 
245.289.730; 4%

SEPLAG; 
218.875.349; 4%
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Quadro 11 - Objetivos setoriais da administração tributária 

Objetivos setoriais 

- Implantar o “e-PAT”: promover o redesenho geral dos processos da Administração 

Tributária, adotando a automação do Processo Administrativo Tributário - PAT, em busca 

da padronização e da melhoria contínua dos procedimentos organizacionais, com foco nas 

metas e objetivos institucionais; 
 

- Implantar a “SEFAZ FÁCIL”: reestruturação do Atendimento ao Contribuinte, com 

ampliação acentuada do Atendimento à Distância (internet + call Center) e a racionalização 

do Atendimento Presencial, para reduzir os custos do cumprimento de obrigações tributárias 

para o contribuinte e para o estado e aumentar a transparência da Administração Tributária; 

 

- Reestruturar a gestão, os sistemas e os modelos de dados de cadastro e informações 

econômico-fiscais, com foco no aumento da eficácia e da eficiência de fiscalização; 

 

- Implantar a “Fiscalização Integrada Digital”: novo modelo e sistemas de planejamento, 

execução, controle e acompanhamento da fiscalização, inclusive de mercadorias em trânsito, 

visando ao aumento sustentável da arrecadação através do combate planejado, integrado e 

inteligente à sonegação, elisão e evasão fiscais; 

 

- Tecnologia da Informação: Propiciar à SEFAZ um novo patamar tecnológico, através da 

implantação de sistemas informatizados que façam mais do que as funções básicas: que 

apoiem as áreas de negócio nas suas iniciativas, na tomada de decisões e nas oportunidades 

de fiscalização; que tragam automatismo às ações manuais apoiando processos de trabalho 

mais eficientes. 

 
Fonte: a autora, adaptado do PPA 2012-2015.  

 

 Por fim, consagram-se os macro-objetivos da administração tributária que são "prover 

e gerir os recursos financeiros do Estado com excelência, maximizando o cumprimento de 

obrigações tributárias, garantindo o aumento sustentável da arrecadação e promovendo a gestão 

fiscal responsável" (PPA 2012-2015). 

 Na percepção dos entrevistados, apesar de haver um planejamento estratégico, é 

necessário acompanhamento do mesmo. Mudanças políticas, sociais e econômicas podem fazer 

com que o planejamento fique desconexo com a realidade atual.  

 Na visão de um dos entrevistados, existe um planejamento voltado para o core business 

da instituição, todavia há um deslocamento entre a estrutura planejada e sua efetiva 

implementação. Muitos entrevistados apontaram que o planejamento, apesar de existente, está 

desconexo com a realidade atual, visto que não foi atualizado. 

Muitos entrevistados apontaram que os funcionários da atividade meio lidam mais com 

assunto relacionados com o planejamento estratégico, não havendo participação dos 

funcionários da “ponta” que ficam mais restritos a obedecer o planejamento imposto. 
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 Quanto ao processo de implementação das metas, há divergência entre os entrevistados. 

Um grupo de entrevistados aponta que as diretrizes estabelecidas direcionam-se para os 

requisitos necessários ao alcance das metas institucionais, com foco prioritário no processo 

arrecadatório. Para outro grupo, existe um planejamento "pro forma". Devido ao momento de 

escassez de recursos, isso se torna mais evidente. Na percepção de alguns entrevistados, a 

missão e os objetivos estratégicos da organização não estão claramente explicitados. 

 Para a maior parte dos entrevistados, não existem projetos visando modificar os 

processos-chave do negócio. Essa visão é compreendida pelo fato de muitos projetos previstos 

no planejamento não terem sido implementados, e, quando implementados, não impactam todos 

os processos da instituição. 

 Há um consenso de que o planejamento tático está bem definido. Em alguns casos, 

devido à natureza do imposto, há um estudo periódico anual que buscam elhorias e adequação 

advindas de mudanças na legislação tributária. A instituição pretende se adequar às mudanças 

da legislação.  

Quanto à autonomia político-administrativa, a instituição está fortemente alinhada ao 

governo. Questões políticas impactam a visão de futuro da instituição. O regime político 

democrático prevê a participação do legislativo na criação e aprovação de Leis que impactam a 

política fiscal e, consequentemente, a quantidade de serviços ofertados. 

 Quanto à visão de futuro, que há uma certa preocupação, uma vez que a gestão é mais 

focada no curto prazo; aspectos tributários são de difícil previsão e problemas emergentes 

atrapalham o foco no planejamento de longo prazo. 

 Em relação ao direcionamento de recursos humanos, não há consenso se a política 

estimula ou não a inovação. Grande rotatividade da alta cúpula. Para um dos entrevistados “o 

investimento no desenvolvimento dos recursos humanos é muito pontual”. Outro entrevistado 

aponta que “os cursos de especialização oferecem poucas vagas”. 

 

 

 

 

4.2 CATEGORIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

Existem projetos centrais (projetos estratégicos) de Tecnologia da Informação visando 

a modificar os processos-chave do negócio que recebem são acompanhados. O Plano Plurianual 
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2012-2015 prevê a necessidade de investimentos em Tecnologia da Informação para viabilizar 

o suporte às áreas de negócio. Ressalta-se a existência de muitos processos manuais que podem 

ser automatizados e informatizados. 

 Nos objetivos setoriais, há previsão específica para a área de Tecnologia da Informação. 

As ações são: implantar sistemas que apoiem as áreas de negócio nas suas iniciativas, tomada 

de decisões e oportunidades de fiscalização. A automatização de ações manuais possibilita 

maior eficiência nos processos de trabalho. 

 Para alcançar esses objetivos setoriais é definida a necessidade de investimento nas 

áreas de infraestrutura, sistemas, Segurança da Informação e Business Inteligence (PPA 2012-

2015). 

 Na percepção dos entrevistados, a necessidade de investimento em Tecnologia da 

Informação é constante. Todos os processos de trabalho requerem uso da TI, inclusive acesso 

a Banco de Dados e emissão de documento de arrecadação. 

 Na visão dos gestores, os investimentos em Tecnologia da Informação (TI) são 

realizados para atender o regramento do negócio. Logo, é realizado investimento independente 

do “retorno financeiro”.  

 Quanto aos projetos de investimento, ressalta-se a implantação de sistema de 

apuração/controle do imposto previsto no PPA (2012-2015). Esse projeto, visando a 

reestruturar o modelo de dados e cadastro de informações econômico-fiscais, contribuiu para 

aumentar a eficiência e a eficácia da fiscalização, colaborando para o combate à corrupção. 

Observou-se, ainda, uma melhoria da informação, proporcionando um avanço na fiscalização e 

identificação nos potenciais de arrecadação.   

 Para um dos entrevistados “a reestruturação do sistema de controle de imposto 

possibilitou a melhoria em termos informacionais”. 

 Existe uma necessidade de revisão desses sistemas tendo em vista mudanças na 

legislação, como a mudança na destinação dos recursos da arrecadação de imposto de veiculo 

automotor para fundo de educação básica - FUNDEB. 

Ressalta-se a forte ênfase no uso da tecnologia da informação nos objetivos setoriais 

para o alcance dos objetivos organizacionais. Isso pode ser observado nos programas           "e-

PAT", "SEFAZ-FACIL" e "Fiscalização Integrada Digital".  

Após as melhorias realizadas, observa-se um crescimento da Receita Tributária 

(proveniente da arrecadação de tributos, taxas e contribuição de melhoria) ao longo do período 

de 2007 a 2014, conforme pode ser observado no gráfico 2 (PPA 2016-2019). 
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Gráfico 2 - Evolução da Receita Tributária do Estado do Rio de Janeiro (em R$ bilhões) 

 

Fonte: PPA 2016-2019. 

 

 Para um dos entrevistados “nem todo sistema possui um indicador mensurável 

desempenho”. Na percepção do entrevistado “a troca constante de funcionários de TI acarreta 

perda de conhecimento”. 

 

4.3 CATEGORIA ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DA TI 

 

 No processo de elaboração do planejamento estratégico, a Tecnologia da Informação 

(TI) participa das reuniões preparatórias e possui papel relevante na definição da estratégia do 

negócio. Para os entrevistados, a TI é um instrumento que auxilia a ação fiscalizadora, tendo 

participação efetiva no desenvolvimento dos sistemas e procedimentos de fiscalização. Um 

exemplo é o uso intensivo de TI na armazenagem de Banco de Dados e na emissão de notas 

fiscais.  

 Há uma percepção de que o plano da Tecnologia da Informação esteja aquém das 

necessidades do negócio, pois, há um descompasso entre as necessidades efetivas de 

ferramentas gerenciais na administração tributária e a atualização dos produtos implementados 

pela Tecnologia da Informação (TI)1. Instituições similares possuem projetos de melhoria 

implantados há mais tempo, o que facilita a fiscalização. 

 Na visão de Brodbeck (2001) é fundamental que o planejamento estratégico da 

Tecnologia da Informação (TI) seja elaborado simultaneamente a elaboração do planejamento 

                                                           
1Ressalta-se que a pesquisa analisa exclusivamente a Administração Tributária, e o setor da TI dentro da instituição 

pode fornecer serviços a outros setores. 
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do negócio. Isso proporciona maiores chances de implementação de produtos e serviços 

inovadores. 

 Na visão do entrevistado “a TI possui papel relevante no planejamento do negócio e da 

estratégia do negócio. Há uma interação no planejamento tático visando a otimização de 

recursos”. 

 A instituição elabora Plano Diretor de Tecnologia da Informação (TI). No planejamento 

tático há uma interação com o setor responsável pela Tecnologia da Informação. Há projetos 

para a melhoria de procedimentos e sistemas visando a otimização de recursos.  

 Para um dos entrevistados “primeiro se faz o planejamento, depois a TI busca atender o 

que foi planejado. Muitas vezes não consegue.” Para outro entrevistado “acredita-se que haja 

um Plano Diretor mas não é seguido. A gestão é feita de acordo com os problemas vão 

acontecendo.” 

 Nas entrevistas foi apontada a falta de gestão do conhecimento. Isso ocorre também na 

ausência de formalização de métodos operacionais dos sistemas disponíveis e rotatividade de 

pessoal, o que impacta na implantação de projetos. Também é sinalizada a falta de preocupação 

da instituição em preparar o corpo profissional quanto a mudanças sistêmicas. 

 Quanto à existência de indicadores mensuráveis de sucesso para cada uma das mudanças 

a ser realizada com a implantação de projetos de investimento, ressalta-se que nem sempre é 

possível essa mensuração. Alguns projetos não são passíveis de quantificação, o que inviabiliza 

o uso de indicadores. Ressalta-se que a dificuldade de utilização de indicadores também aparece 

na revisão da literatura no trabalho de Bahiense (2002). Em sua pesquisa, observou-se que a 

dificuldade em utilizar indicadores era algo comum nas secretarias de fazenda, independente 

do nível de oferta de serviços eletrônicos.  

 Alguns projetos são estabelecidos metas a partir da aplicação de um fator multiplicador. 

Todavia nem sempre é feito o acompanhamento dos resultados. Ressalta-se que a escassez de 

recursos prejudica a implementação de projetos de investimento em TI. 

Quanto à percepção dos usuários quanto a melhoria das condições de trabalho via 

tecnologia da informação, nota-se que os funcionários há mais tempo na instituição possui uma 

visão mais positiva. Ainda outros entrevistados afirmam que “havia um setor dedicado há novas 

tecnologias mas foi extinto”. Para outro entrevistado “há uma redução de falhas problemas do 

próprio sistema”. 

Quanto à perspectiva de alinhamento estratégico no modelo de Henderson e 

Venkatraman (1993), sete em nove entrevistados acreditam que tal alinhamento se dê na 
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perspectiva execução da estratégia. Nessa perspectiva, o nível estratégico do negócio seguido 

do nível operacional do negócio demandam produtos e serviços à Tecnologia da Informação 

(TI) que é responsável em atendê-los. Acredita-se que devido a peculiaridade da instituição, 

não existam produtos e serviços prontos no mercado que sejam adequados para a instituição. 

 

Gráfico 3 - Respostas sobre a Perspectiva Henderson e Venkatraman (1993) 

 

Fonte: a autora. 

 

A instituição busca realizar benchmarking, tanto na área de negócio como na área de 

Tecnologia da Informação (TI). Acredita-se que a implantação de alguns serviços via web é 

motivada pelo comportamento de organizações similares. Influência do Conselho Nacional de 

Política Fazendária - CONFAZ no processo de transformação organizacional. Essa instituição 

é responsável pela gestão do Sistema Nacional Integrado de Informações Econômico-Fiscais 

(SINIEF) e aperfeiçoamento permanente das administrações tributárias. 

Dois entrevistados acreditam que a perspectiva de alinhamento do modelo supracitado 

difere de execução da estratégia: potencial competitivo e nível de serviços. Esses dois 

entrevistados acreditam que o nível estratégico de Tecnologia da Informação (TI) tem papel 

fundamental em propor melhorias e inovações nos serviços ofertados. 

  

4.4 CATEGORIA OFERTA DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS 

 

A pesquisa verificou que há um planejamento voltado para o aumento da arrecadação. 

Nesse sentido, muitos dos serviços ofertados visam efetivar a arrecadação como emissão de 

documento de arrecadação e parcelamento. 

A instituição oferta serviços eletrônicos. Consulta a legislação, consulta a andamento de 

processos, download de formulários, emissão de certidão negativa para contribuintes sem 
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inscrição estadual e emissão de documento de arrecadação estão disponíveis no site da 

instituição. Outros serviços dependem da natureza do imposto, como consulta a pagamentos 

efetuados, declara emissão de nota fiscal e escrituração contábil e fiscal digital. Alguns serviços 

dependem da política fiscal vigente, como o parcelamento de débitos. 

Um aspecto que impacta a oferta de serviços eletrônicos na administração tributária é a 

necessidade de assegurar o sigilo fiscal. Para atender tal requisito legal, a oferta de serviços on-

line que atentem as informações dos contribuintes demanda acesso via certificação digital. 

Um dos entrevistados é responsável pela implantação do projeto DEC (Domicílio 

Eletrônico do Contribuinte). Esse projeto já foi implantado em outros Estados da federação e é 

um mecanismo que permite a facilitar a comunicação entre o fisco e o contribuinte. Ainda, este 

mecanismo irá possibilitar a oferta de outros serviços, tais como auto de infração informatizado. 

Quanto à percepção dos respondentes sobre os benefícios advindos do governo 

eletrônico, observa-se que não é fácil detecção. Muitos dos serviços ofertados já estão 

disponíveis há muito tempo, não vislumbrando a sua "não" existência. Serviços como 

parcelamento seriam inviáveis de serem ofertados sem serviço eletrônico. 

Na percepção do entrevistado “os serviços eletrônicos são voltados para efetivar a 

arrecadação. São poucos serviços oferecidos. A maioria demanda atendimento presencial”. 

Outro entrevistado afirma que “os serviços oferecidos não faz parte da estratégia global 

na prática. Não há esse planejamento do serviço eletrônico”. 

Quanto a análise dos principais processos de negócios, estratégia de marketing e seu 

público-alvo após a oferta de serviços eletrônicos, o entrevistado afirma que “não há integração 

entre esses itens”.  

Ainda assim, há a percepção que o maior uso do governo eletrônico (tais como serviços 

de atendimento telefônico e por e-mail) diminui o atendimento presencial e proporcionam maior 

comodidade do Cidadão/Contribuinte. A Certificação Eletrônica e o Portal de Pagamentos são 

exemplos de melhorias buscam rapidez, desburocratização, instantaneidade e agilidade.  

A pesquisa solicita que os participantes classifiquem a instituição de acordo com o 

modelo Bahiense (2002) em Inação, Ação Burocrática ou Inovação. Oito dentre os nove 

participantes acredita que a instituição possui características mais compatíveis com a Ação 

Burocrática. Apenas um entrevistado acredita que a instituição se enquadra no âmbito da 

Inação, devido ao estado de calamidade financeira decretada pelo Estado, que num contexto de 

escassez de recursos pode repercutir em diminuição dos serviços eletrônicos prestados. 

Nenhum participante enquadrou a instituição como Inovadora. 
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Gráfico 4 - Respostas sobre o Modelo Bahiense (2002) 

 

Fonte: a autora. 

   

 A partir da pesquisa empírica é possível analisar a relação entre componentes internos 

e externos da organização. Para que o alinhamento estratégico obtenha êxito demanda o ajuste 

estratégico entre os arranjos internos e externos da instituição e a integração funcional entre a 

área de negocio e de Tecnologia da Informação (TI). 

 O modelo de alinhamento estratégico de secretarias de fazenda de Bahiense (2002) 

busca compreender o impacto de componentes organizacionais na oferta de serviços 

eletrônicos. Esses componentes fazem parte da estratégia empresarial e são úteis na formulação 

de um que permite a analise do governo eletrônico na administração tributária. Este modelo 

integrado apresentado na figura 17 é uma extensão do modelo de Henderson e Venkatraman 

(1993). 
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Figura 17 - Modelo de Serviços Eletrônico na Administração Tributária 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora, adaptado de Henderson, Venkatraman (1993) e Bahiense (2002). 
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 Na investigação foi possível constatar a importância da autonomia político-

administrativa para a oferta de serviços eletrônicos. Estruturam bem definidas e processos de 

trabalho sólidos são fundamentais para que a instituição possa evoluir para ofertar serviços 

públicos eletrônicos. A política fiscal vigente impacta no tipo de serviço ofertado. A autonomia 

político-administrativa é compatível com o domínio "estratégia do negócio". 

O planejamento é um fator organizacional que impacta no direcionamento e uso dos 

recursos. A formalização do planejamento ocorre no domínio estratégico do negócio e no da 

TI. A formalização do planejamento deve incluir uso indicadores mensuráveis de sucesso e 

planos de implementação.   

O direcionamento para o futuro é componente organizacional fundamental na oferta de 

serviços eletrônicos inovadores. A instituição precisa atuar no presente prevendo demandas 

futuras, estando atenta a reforma tributária e as mudanças tecnológicas que impactam os 

processos-chave do negocio. Esse componente organizacional compatível tanto na “estratégia 

do negócio" e a "estratégia da TI". 

O direcionamento de RH ou alinhamento de RH participa do modelo integrado. Compõe 

como a seleção e desenvolvimento de recursos humanos com habilidades especificas para 

implementação de projeto. Inclui a gestão de recursos a fim de criar um ambiente propicio a 

inovação e a implementação de melhorias. Esse fator organizacional está no domínio de 

infraestrutura e processos organizacionais e de TI. 

O alinhamento estratégico e o componente organizacional responsável em realizar o 

ajuste estratégico entre os diversos domínios. Para Brodbeck (2001), o alinhamento entre o 

plano de negócio e o plano da Tecnologia da Informação (TI) deve ocorrer deste a etapa de 

formulação. O alinhamento desde a fase da formulação irá possibilitar maior efetividade do 

planejamento estratégico, principalmente na implementação de projetos de Tecnologia da 

Informação (TI) que requeiram investimento externo.  

A integração funcional do alinhamento estratégico irá viabilizar o aumento na oferta de 

serviços eletrônicos. Pois ao construir uma infraestrutura e processos de TI que atenda as 

demandas estratégicas do negócio, será possível ofertar mais serviços eletrônicos em 

consonância com a política fiscal.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Na sociedade moderna, a informação e o conhecimento são essenciais para a produção 

de bens e serviços. Nesse sentido, o uso adequado das potencialidades da Tecnologia da 

Informação (TI) é vital para a gestão empresarial. 

Essa pesquisa exploratória teve por objetivo analisar a importância do alinhamento 

estratégico da Tecnologia da Informação (TI) para a oferta de serviços eletrônicos na 

administração tributária. 

Para atingir tal objetivo, realizou-se uma revisão da literatura visando construir uma 

fundamentação teórica baseada na literatura nacional e clássicos da literatura internacional. 

Na revisão da literatura constatou-se que a Tecnologia da Informação (TI) é um recurso 

estratégico para as organizações, podendo fornecer um diferencial competitivo. Todavia, por 

não ser um recurso "raro", esse diferencial competitivo pode desaparecer com o tempo. 

Na gestão pública, a Tecnologia da Informação (TI) mantêm seu papel de recurso 

estratégico, uma vez que a sua utilização está relacionada com programas de modernização da 

administração pública, pois proporciona maior transparência, governança e governabilidade. 

Nesse sentido, diversos Programas de Modernização da Administração Tributária visam 

realizar investimentos na área de Tecnologia da Informação (TI) - além da infraestrutura física 

e de pessoal - almejando atingir melhores patamares de eficiência. 

A administração tributária utiliza a Tecnologia da Informação (TI) de forma sistemática, 

buscando agilidade, eficiência e segurança. Além disso, o uso de sistema de informações 

colabora para a tomada de decisão na administração tributária possibilitando o direcionamento 

das ações de fiscalização. 

A pesquisa empírica constatou a existência de procedimentos basicamente manuais e o 

uso intensivo de mão-de-obra em procedimentos que agregam pouco valor agregado ao 

processo. Somado a essas questões, a necessidade do Cidadão/Contribuinte enfrentar grande 

burocracia para realizar atividades que podem ser revistas e racionalizadas com o suporte 

essencial de sistemas de informação, estimulou a implantação de novos sistemas e a 

informatização de processos de trabalho. 

Pesquisas científicas apontam para a necessidade crescente do alinhamento da 

Tecnologia da Informação (TI) com o negócio. Só após o alinhamento a Tecnologia da 

Informação (TI) poderá atuar apoiando a estratégia do negócio. Nesse sentido, é fundamental 

que o gestor da Tecnologia da Informação (TI) tenha uma visão holística e sistêmica da empresa 
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para que a Tecnologia da Informação (TI) possa colaborar para o alcance das metas estratégicas 

da organização. 

O alinhamento estratégico da Tecnologia da Informação (TI) é uma metodologia que 

visa realizar o ajuste estratégico e a integração funcional. É necessário que a infraestrutura e 

processos de Tecnologia da Informação (TI) estejam conexos com a estratégia do negócio. 

No estudo de caso, identifica-se que a estratégia de negócios é responsável por 

direcionar as mudanças, sendo a TI o apoio para executar a estratégia do negócio. Há uma visão 

da necessidade de conhecer profundamente o negocio para propor melhorias. Na perspectiva 

de alinhamento estratégico de Tecnologia da Informação (TI) do modelo de Henderson e 

Venkatraman (1993) é diagnosticada a perspectiva de execução da estratégia. 

Há situações em que o alinhamento possa ocorrer de maneira diferenciada, onde a 

infraestrutura do negócio é impactada pela infraestrutura de TI, especialmente visando atender 

o regramento do negócio. O diagnóstico de determinada perspectiva de alinhamento estratégico 

não implica na impossibilidade de alterações. Deve-se pensar na necessidade de reajustes 

contínuos de alinhamento estratégico. Esse acompanhamento contínuo é fundamental para 

manter a capacidade de responder às mudanças ambientais e obter melhor desempenho para a 

organização. 

Observa-se que a necessidade de formalidade na elaboração dos planos de TI está 

relacionada com o aumento da sofisticação da TI. Todavia observou-se que uma menor 

formalização das ações para implementação gera impactos nos resultados do planejamento 

estratégico. 

Diferentes formas de estrutura organizacional e comportamento dos dirigentes impacta 

em processos de implementação da estratégia diferentes. Dessa forma, mesma inserindo as 

especificidades da administração tributária ao abordar a oferta de serviços eletrônicos, não é 

possível generalizar o processo de alinhamento estratégico que é único em cada empresa. 

 Constatou-se quão relevante é investigar as especificidades da administração 

tributária, uma vez que estas características confirmam sua influência no processo de oferta dos 

serviços eletrônicos. Percebe-se que aspectos jurídicos e o contexto organizacional influencia a 

oferta de serviços eletrônicos. Aspectos jurídicos tais como a necessidade de sigilo fiscal, a 

previsão de integração do fisco, a natureza do imposto e a própria política fiscal possui alcance 

na oferta de serviços eletrônicos. 

O contexto organizacional também repercute na oferta de serviços eletrônicos. O 

modelo Bahiense (2002) afirma que secretarias com maior grau de formalização do 
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planejamento e direcionamento adequado de seus recursos tendem a oferecer maior quantidade 

de serviços eletrônicos. Nesse sentido, a existência de um planejamento estratégico influencia 

como elemento propulsor ao levar há uma reflexão sobre a visão de futuro da instituição.  

No estudo de caso constatou que a classificação da instituição como ação burocrática. 

Observou-se a falta de transparência do planejamento estratégico e a ausência de metodologia 

de implantação das metas estratégicas faz com que nem todos os objetivos estratégicos ligados 

aos processos-chave do negócio sejam implantados. Por outro lado, planejamento tático e 

operacional bem definido. 

A investigação verificou que o uso do governo eletrônico pode propiciar impactos 

positivos para o Cidadão/Contribuinte, como maior comodidade e facilidade para realizar 

procedimentos simples. Emissão de documentos de arrecadação e de notas fiscais eletrônicas, 

escrituração contábil e fiscal digital, consulta à legislação e ao andamento de processos já são 

serviços ofertados pela instituição.  

Conclui-se que o alinhamento estratégico é componente organizacional essencial para 

oferta de serviços eletrônicos. Sua importância na administração tributária provem do alto grau 

de especialização e da necessidade constante de atendimento ao regramento do negócio.    Esse 

processo proporciona maior conforto e comodidade ao Cidadão/Contribuinte ao fornecer um 

serviço de forma ágil e democrática e proporcionando a simplificação e maior eficiência para o 

Governo. 

 

5.1 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Algumas limitações foram identificadas durante o trabalho de campo. Esta pesquisa, 

proveniente das ciências sociais, apresenta algumas limitações. Quanto a generalização dos 

resultados, alguns aspectos podem ser restringidos a instituição analisada. Diferentes formas de 

estruturas e processos organizacionais podem resultar em diferentes perspectivas de 

alinhamento.  

Quanto ao tamanho da amostra da pesquisa empírica, apesar de se perceber a saturação 

dos resultados, profissionais provenientes de outros setores podem ter percepção diferenciada. 

O número de entrevistados ficou um pouco abaixo do esperado devido à alta rotatividade da 

alta cúpula. Muitos dirigentes assumiram recentemente, o que prejudica uma analise temporal 

da gestão. 
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Outra limitação são os dados coletados possam não ter conseguido captar a integralidade 

da realidade organizacional. Os dados refletem a opinião dos participantes. Há de se considerar 

que interpretar e conferir sentido a opinião dos atores sociais faz parte da pesquisa qualitativa. 

 

5.2 SUGESTOES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

Governo eletrônico tem se tornado uma realidade nos dias atuais. Nesse sentido, propõe 

que sejam realizados estudos a fim de averiguar em maior profundidade esse tema. 

Gottschalk (2008) propõe um modelo de analise da maturidade para interoperabilidade 

no governo digital. Para este autor "Melhoria da interoperabilidade entre Organizações 

públicas, bem como entre organizações públicas e privadas é de importância crítica para tornar 

o governo digital mais bem sucedido" (Gottschalk, 2008, p. 75). 

Pesquisas de estudo de casos múltiplos podem proporcionar uma visão comparativa da 

oferta de serviços eletrônicos e sinalizar avanços e retrocessos nesse processo. 
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APÊNDICE A - Carta convite para participação na pesquisa 

 

Rio de Janeiro, agosto de 2016. 

 

Prezado colega, 

Meu nome é Patrícia Santos Carvalho, sou servidora dessa Instituição, lotada na 

Subsecretaria de Receita e também sou aluna da turma do curso de Mestrado Profissional em 

Sistema de Gestão da Universidade Federal Fluminense. 

Neste momento, estou em fase de elaboração da minha dissertação, sendo este trabalho 

de pesquisa científica orientado pelo Professor Dr. Guido Vaz, profissional que compõe o 

quadro de docentes do Mestrado Profissional em Sistemas de Gestão da Universidade Federal 

Fluminense, responsável por supervisionar essa pesquisa. Gostaria de convidá-lo a participar 

deste estudo acadêmico no campo de Gestão Estratégica. 

A pesquisa tem o objetivo de compreender e discutir o processo de alinhamento 

estratégico da tecnologia da informação no processo de oferta de serviços públicos eletrônicos, 

buscando identificar a percepção dos servidores com relação ao planejamento estratégico, 

tecnologia da informação, oferta de serviços públicos eletrônicos e alinhamento estratégico da 

tecnologia da informação no setor público. 

O alinhamento estratégico da tecnologia da informação consiste em um processo de 

adequação do planejamento estratégico da tecnologia da informação aos objetivos e demandas 

da instituição, de maneira a contribuir para a otimização dos processos, proporcionando o 

acesso rápido as informações. Muitas instituições públicas possuem um planejamento 

estratégico implantado, o que contribui para o alcance de metas e objetivos estratégicos, todavia 

é fundamental que os investimentos em tecnologia da informação sejam aderentes a visão de 

futuro da instituição, estabelecendo uma conexão entre planejamento estratégico e a oferta de 

serviços públicos eletrônicos, na busca por garantir a melhoria da qualidade dos serviços 

prestados. 

A sua participação é totalmente voluntária e comprometemo-nos a resguardar a sua 

identificação com padrões profissionais de sigilo. Os dados obtidos serão tratados e 

consolidados e as informações prestadas serão estruturadas e utilizadas somente como 

instrumento para a análise dos resultados da pesquisa. 

As questões são organizadas em blocos para facilitar a abordagem dos temas. 

Agradecemos antecipadamente a sua disponibilidade e seu apoio. 

Atenciosamente, 

 

 

Patrícia Santos Carvalho 

Mestranda em Sistemas de Gestão/ UFF 

 

 

Contato: patricia_santos_carvalho@hotmail.com 
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APÊNDICE B - Instrumento de coleta de dados  

(Roteiro para entrevistas semiestruturada) 

DATA: ____/____/________ 

 

Bloco 1 - Perfil do Participante 

Objetivo: identificar o perfil do participante da pesquisa 

Questão 1 - responda a uma das opções abaixo 

 Gênero: 

(   ) feminino    (   ) masculino 

 Faixa etária do entrevistado:  

(   ) 18 a 24 anos  (   ) 25 a 34 anos 

(   ) 35 a 44 anos  (   ) 45 a 54 anos 

(   ) 55anos ou mais 

 Formação acadêmica dos entrevistados: 

(   ) Ensino Médio  (   ) Ensino Superior 

(   ) Pós-Graduação  (   ) Mestrado ou Doutorado 

 Área de lotação:  

(   ) Atividade fim (área de Negócio)  

(   ) Atividade meio (tecnologia da informação)  

 Tempo de trabalho na empresa: 

(   ) menos de 3 anos  (   ) 3 a 9 anos 

(   ) 9 a 15 anos  (   ) mais de 15 anos 

 Natureza da função: 

(   ) cargo de chefia  (   ) fiscal 

(   ) cargo em comissão (   ) fazendário 

 

Bloco 2 - Planejamento estratégico  

Objetivo: identificar o nível de planejamento na organização, o direcionamento para o futuro, 

o direcionamento dos recursos humanos e a autonomia político-administrativa; 

Planejamento na organização 

Questão 2 - Na sua percepção a missão e os objetivos da organização estão claramente 

formulados. / Os objetivos e a estratégia do negócio são claramente comunicados a toda a 

organização / A Secretaria desenvolve planos estratégicos próprios, alinhados e/ou a partir dos 

planos de governo. 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Questão 3 - A instituição possui um planejamento estratégico formalizado? Como é construído 

(periodicidade, quem participa) / Existe alguma metodologia de acompanhamento da execução 

do planejamento estratégico? / A instituição utiliza a metodologia balanced scorecard?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Questão 4 - As ações a serem tomadas para que a organização venha alcançar os objetivos 

formulados estão claramente explicitadas. / Os projetos de investimento visam modificar os 

processos-chave do negócio. / Os projetos de investimento possuem definições claras de como 

será a estratégia de implementação das mudanças necessárias á organização. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Direcionamento para o futuro 

Questão 5 - Os principais executivos da secretaria possuem uma clara visão de como será a 

área de negócios da organização no horizonte de 5 a 10 anos? / Essa visão será claramente 

refletida nas ações de curto prazo da instituição? / Essa visão é inovadora na sua área de 

negócios. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Questão 6 - A instituição busca constantemente criar novos serviços destinados ao seu 

público? A instituição está continuamente definindo novos meios de melhorar seus resultados? 

A organização está sempre alerta ao perigo de situações não convencionais, como mudanças 

de legislação, a exemplo da reforma tributária. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Questão 7 - As mudanças e transformações são motivadas pela visão da organização e não por 

reação ao que órgãos similares de outros estados ou municípios estão fazendo. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Direcionamento de Recursos Humanos 

Questão 8 - responda SIM ou NÃO nas opções abaixo 



84 

 

 

(   ) A secretaria possui líderes que inspirem suas equipes no processo de atingir a visão de 

futuro pretendida. 

(   ) Os processos de recrutamento e seleção de pessoal priorizam a criatividade e o espírito 

empreendedor. 

(   ) A secretaria incentiva e recompensa a postura criativa/empreendedora do seu pessoal. 

(   ) Os profissionais da secretaria estão capacitados a enfrentar os desafios propostos. 

(   ) A secretaria promove a troca de experiência e aprendizado entre os seus profissionais. 

(   ) A secretaria interpreta eventuais erros dos profissionais como parte do processo de 

desenvolvimento e aprendizado. 

(   ) Os profissionais da secretaria buscam o autodesenvolvimento. 

(   ) A secretaria investe no desenvolvimento dos seus recursos humanos. 

(   ) A remuneração dos profissionais está associada ao resultado da secretaria. 

(   ) É claro o espírito de equipe dentro da secretaria. 

Autonomia Político-administrativa: 

Questão 9 - responda SIM ou NÃO nas opções abaixo 

(   ) Há clara continuidade administrativa entre o governo atual e o governo anterior. 

(   ) O governo ao qual sua Secretaria está subordinada tem pleno alinhamento político com o 

nível de governo imediatamente superior. 

(  ) É alto nível de influência de políticos na Secretaria, principalmente em períodos eleitorais. 

(   ) É alto nível de influência de grupos corporativos (associações de classe, por exemplo) nas 

ações da Secretaria. 

(   ) Sempre que ocorrem mudanças de executivos nos níveis mais altos da Secretaria ocorrem 

interrupções de projetos ou mudanças de prioridades. 

(   ) A Secretaria tem plena autonomia administrativa dentro do governo. 

(   ) Para desenvolver os principais processos, a Secretaria necessita de grande interação com 

outros órgãos públicos. 

(   ) A média gerência tem baixa autonomia decisória. 

(  ) Na relação fisco-contribuinte, os documentos eletrônicos já são plenamente aceitos pela 

Secretaria 

(   ) É positiva a imagem da Secretaria, junto á opinião pública. 

(  ) Existem programas implantados de atendimento ao cidadão, em qualquer área, já 

amplamente aprovados pela opinião pública. 

(   ) As ações da Secretaria têm amplo impacto na comunidade. 
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Bloco 3 - Tecnologia da Informação como Recurso Estratégico 

Objetivo: identificar o uso da tecnologia da informação na administração tributária 

Questão 10 - Existe algum programa do governo do Estado destinado para modernização da 

administração tributária? /São realizados periodicamente programas formais de avaliação 

desses projetos. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Questão 11- Em minha instituição os projetos de investimento em TI incluem: 

Indicadores mensuráveis de sucesso para cada uma das mudanças a ser realizada. / Metas 

quantificadas para cada benefício a ser alcançado. / Preparação das pessoas para enfrentar 

mudanças organizacionais ou tecnológicas de grande impacto. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Questão 12 - responda SIM ou NÃO nas opções abaixo 

Com relação à quantificação dos benefícios a serem obtidos com as mudanças a serem 

implementadas através de um projeto de investimento, posso dizer que: 

(  ) A redução do tempo necessário à realização de um processo de negócio é sempre abordada. 

(   ) O aumento da qualidade percebida pelo cliente é sempre abordado. 

 

Bloco 4 - Alinhamento estratégico de tecnologia da informação 

Objetivo: identificar como se processa o alinhamento estratégico da tecnologia da informação 

na instituição 

Questão 13 - Na sua percepção há participação ativa da área de tecnologia da informação no 

planejamento estratégico da organização e há participação ativa da direção da organização no 

planejamento das atividades de tecnologia da informação. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Questão 14 - O plano de tecnologia da informação está de acordo e viabiliza a estratégia 

definida para a organização? /O plano de tecnologia da informação define claramente os 

investimentos a serem realizados, com suas ações, resultados, custos e prazos? / Na sua 

percepção a infraestrutura de tecnologia da informação é atualizada de acordo com as 

estratégias de negócio da organização? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Questão 15 - Na sua percepção a tecnologia da informação tem sido vista como fator de 

melhoria das condições de trabalho e de modernidade da secretaria. / Um grupo dedicado 

encarrega-se de fazer a prospecção de novas tecnologias para os processos de negócio. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Questão 16 - Na sua visão, qual a perspectiva de alinhamento estratégico do modelo de 

HENDERSON e VENKATRAMAN (1993) se enquadra a instituição hoje?  

(   ) Execução estratégica  (   ) Transformação tecnológica 

(   ) Potencial competitivo  (   ) Nível de serviço 

 

Bloco 5 - Oferta de serviços públicos eletrônicos 

Objetivo: identificar o nível de oferta de serviços eletrônicos na instituição (oferta, alinhamento 

e resultados) 

Questão 17 - responda SIM ou NÃO nas opções abaixo 

Atualmente Secretaria oferece os seguintes serviços eletrônicos de autoatendimento: 

(   ) Serviços e sistemas, via intranet ou internet, aos seus colaboradores  

(   ) Serviços on-line a outros órgãos públicos, mesmo em outros níveis de governo ou esferas 

do poder público. 

(   ) Call Center ou Contact Center ou central de relacionamentos. 

(   ) Serviços em tempo real, via internet ou não, aos seus contribuintes. 

Via web, atualmente estão disponíveis os seguintes serviços eletrônicos: 

(   ) Concessão de inscrição de contribuinte (estadual). 

(   ) Emissão de documento de arrecadação já com código de barras. 

(   ) Consulta de pagamento de tributos, via internet. 

(   ) Concessão de parcelamento de débitos anteriores. 

(   ) Entrega de todas as declarações obrigatórias (informações fiscais sobre os diversos 

tributos administrados pela Secretaria). 

(   ) Emissão de certidão negativa de débitos. 

(   ) Autorização para impressão de documentos fiscais. 

(   ) Concessão de regimes tributários especiais. 

(   ) Consultas formais dos contribuintes. 
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(   ) Plantão fiscal para esclarecimento de dúvidas aos contribuintes. 

(   ) Consultas à tramitação de processos. 

(   ) Consultas à legislação tributária. 

(   ) Auto de infração informatizado. 

Questão 18 - responda SIM ou NÃO nas opções abaixo 

Qual a sua percepção com relação ao alinhamento estratégico dos serviços eletrônicos 

apoiados em TI: 

(  ) Os objetivos a serem alcançados com a oferta de serviços eletrônicos, inclusive a presença 

da instituição na web, estão claramente formuladas. 

(  ) Os serviços eletrônicos estão alinhados com as estratégias na organização. 

(  ) A decisão de oferecer serviços via web levou a organização a relacionar-se com novos 

parceiros (outros órgãos, públicos ou privados), resultantes em troca de informações 

eletrônicas. 

(  ) A implantação dos serviços via web foi motivada pelo comportamento de organizações 

similares. 

Questão 19 - Qual a sua percepção, se após as ofertas de serviços eletrônicos, em 

particular via web, a Secretaria redefiniu: a estratégia global, principais processos de 

negócios, a estratégia de marketing; seu público-alvo; seu quadro de pessoal e suas instalações 

físicas, diminuindo o espaço de atendimento pessoal aos usuários. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Questão 20 - responda SIM ou NÃO nas opções abaixo 

Com relação aos serviços baseados na web, posso dizer que: 

(   ) Trouxeram benefícios significativos, facilmente percebidos, para a Secretaria. 

(   ) Permitem melhorar o controle do cumprimento de obrigações tributárias dos 

contribuintes. 

(   ) O uso da internet significou uma economia de tempo para os contribuintes. 

(   ) A utilização da internet proporcionou redução no custeio da Secretaria. 

(   ) O uso de Call Center melhorou em muito o atendimento aos contribuintes 

Questão 21- responda SIM ou NÃO nas opções abaixo 

Com relação à extensão de uso dos serviços web 

(   ) A Secretaria utiliza a web para pesquisar a satisfação dos contribuintes e usuários com os 

serviços oferecidos. 
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(   ) A Secretaria estimula constantemente os visitantes do seu web site a fornecer informações 

e sugestões que possam ser utilizados para identificar novos serviços ou melhorar os atuais. 

(   ) A Secretaria frequentemente convida usuários para participarem ou opinarem sobre 

projetos de novos serviços via web. 

(   ) A Secretaria utiliza fortemente a internet como canal informação, divulgação e orientação 

aos seus usuários. 

(   ) As ferramentas Call Center permitem disponibilizar, em tempo real, informações sobre os 

contribuintes, em qualquer canal, no momento do atendimento. 

(   ) O atendimento de Call Center/central de relacionamento é baseado em ambiente web que 

permite o acesso, em tempo real, às informações sobre os usuários.  

(   ) A internet é a principal forma de a Secretaria prestar seus serviços. 

Questão 22 - Na sua visão, qual a perspectiva de uso estratégico da tecnologia da informação 

segundo o modelo de BAHIENSE (2002) se enquadra a instituição hoje? 

(   ) Inação 

(   ) Ação burocrática 

(   ) Inovação 

Comentários, críticas ou sugestões. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


