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Alinhamento Estratégico E A Terceirização
De Serviços De TI
Strategic Alignment and Outsourcing of IT
Services
Samuel Otero Schmidt

Universidade de São Paulo, SP, Brasil, schmidt-samuel@usp.br

Edmir Parada Vasques Prado

Universidade de São Paulo, SP, Brasil, eprado@usp.br

RESUMO

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar a relação entre a
terceirização de serviços de Tecnologia de Informação (TI) e o
alinhamento estratégico da TI nas organizações. O método de pesquisa
adotado foi o de estudo de múltiplos casos. Este estudo caracteriza-se por
ser exploratório, e abrange duas empresas de grande porte que atuam em
diferentes setores econômicos, com negócios e operações no mercado
brasileiro. Os dados foram coletados, entre 2010 e 2011, por meio de
entrevistas. Foi possível analisar os dados coletados através de modelos de
alinhamento estratégico e de modelos de terceirização. Os resultados
mostraram que diferentes perspectivas de alinhamento estratégico de TI
podem estar associadas a diferentes estratégias de terceirização.
Palavras chaves: Terceirização, Tecnologia da Informação, Alinhamento
Estratégico.
ABSTRACT

This research aims at analyzing the relationship between the Information
Technology (IT) outsourcing and IT strategic alignment in organizations.
The research method used was a multiple case study. This is an
exploratory study and comprises two large companies that operate in
different industries, with business and operations in the Brazilian market.
Data were collected between 2010 and 2011 through interviews. It was
possible to analyze the data collected using strategic alignment models
and outsourcing models. The results showed that different perspectives of
IT strategic alignment may be associated with different outsourcing
strategies.
Keywords: Outsourcing, Information Technology, Strategic Alignment
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INTRODUÇÃO

A Tecnologia da Informação (TI) tornou-se uma necessidade para a
grande maioria das empresas. Dentro desse contexto, a terceirização é
especialmente importante na medida em que permite o fornecimento
global de recursos de TI, a redução de custos e o acesso a habilidades e
capacidades distribuídas globalmente (Goodman e Ramer, 2006; Prado e
Takaoka, 2002). Entretanto, com a constante mudança no ambiente de
negócios e no mercado de serviços de TI, as decisões tomadas quanto à
execução interna (insourcing) ou externa (outsourcing) de serviços podem
se tornar ineficazes.
Por essa razão, as organizações terão que adotar e revisar continuamente
uma combinação adequada de provedores de serviços internos e externos.
Assim, torna-se crítico para as organizações realizar transições sem
turbulências entre modelos de sourcing (fornecimento), que poderão
mudar com o tempo em função de mudanças internas na estratégia de
negócios, e de mudanças externas nas ofertas do mercado global de TI
(Prescott, 2008; Kliem e Ludin, 2000; Quinn e Hilmer, 1994).
Para Cohen e Young (2006), e Willcocks e Lacity (1999) as organizações
necessitam compreender melhor as estratégias de terceirização de serviços
de TI e a importância de suas áreas de TI neste processo, que podem ser
um diferencial competitivo. Esses mesmos autores também citam que,
embora o alinhamento estratégico de TI seja um tema muito discutido na
literatura atual e venha sendo explorado em diversos aspectos, ainda é um
desafio para muitas organizações, principalmente no que se refere ao
alinhamento com estratégias de terceirização de serviços de TI. Muitas
vezes, as decisões de terceirização são analisadas somente nos aspectos
operacionais o que pode gerar resultados indesejados, pois a estratégia de
terceirização deve estar alinhada às estratégias de negócio (Shpilberg et
al., 2007).
Outro aspecto destacado na literatura é a relação entre os fatores internos e
externos às organizações e o processo de terceirização. Para Loh e
Venkatraman (1992), a terceirização da TI está mais associada a fatores
externos como a economia, as políticas de governo, os fornecedores, entre
outros. Entretanto, para Smith, Mitra e Narasimhan (1996) e Saunders,
Gebelt e Hu (1996) são os fatores internos como redução de custo,
controle, insatisfação com a área de TI, mudanças em processos de
negócio, necessidade de desenvolvimento e manutenção de TI,
desempenho da área de TI, e atividades rotineiras, que estão mais
relacionados à terceirização da TI. Como consequência, o modelo de
alinhamento estratégico entre TI e negócio proposto por Henderson e
Venkatraman (1993) se mostra útil para compreender como esses fatores
se relacionam com o processo de terceirização e com o papel da área de
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TI, uma vez que considera fatores externos e internos à organização no
processo de tomada de decisão.
Este artigo tem por objetivo geral analisar a relação entre a terceirização
de serviços de TI e o alinhamento estratégico da TI nas organizações. Para
atingir este objetivo geral foram definidos dois objetivos específicos: (1)
revisar a literatura pertinente sobre o papel da área de TI nas organizações,
os modelos de alinhamento estratégico da TI e os modelos de terceirização
de serviços de TI adotados nas organizações; e (2) identificar a relação
entre o alinhamento estratégico de TI e os modelos de terceirização
adotados.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este trabalho adota com base conceitual: (1) os modelos de McFarlan
(1984) e Nolan e McFarlan (2005) para identificar o papel da área de TI
nas organizações; (2) o modelo de Henderson e Venkatraman (1993) sobre
alinhamento estratégico entre TI e negócio; e (3) o modelo de Cohen e
Young (2006), que classifica os diversos tipos de terceirização.
O Papel da Área de TI nas Organizações
Nas organizações, a área de TI possui diferentes papéis os quais podem ser
classificados segundo o Grid Estratégico (McFarlan, 1984) apresentado na
Figura 1. Nela, o impacto futuro representa o quanto a área de TI está
relacionada à estratégia da organização, ao planejamento de longo prazo e
à tomada de decisão. Por outro lado, o impacto presente diz respeito às
operações da organização, ao planejamento de curto prazo e às transações
do dia-a-dia. As quatro categorias apresentadas no modelo são descritas a
seguir:
(a) Suporte. A TI possui pequena influência nas estratégias da empresa e
as operações não são fundamentalmente dependentes da TI. Empresas de
manufatura tradicionais geralmente se enquadram nessa categoria.
(b) Fábrica. As organizações neste quadrante dependem fortemente da TI,
mas não estão previstas aplicações que tenham impacto estratégico. O
exemplo mais clássico é o caso de companhias áreas, que dependem dos
sistemas para reservas de passagens, porém novos desenvolvimentos
tendem a apenas atualizar as aplicações existentes.
(c) Transição. Neste caso, a TI passa a ter uma posição de maior destaque
na estratégia da empresa, graças a novas aplicações da TI. Como exemplo
desta categoria cita-se o comércio eletrônico (e-commerce), que a partir de
um papel de suporte na operação pode passar a ter um papel transformador
do negócio.
(d) Estratégico. A TI desempenha um importante papel tanto nas
operações da empresa como na sua capacidade de competir. Tanto as
aplicações atuais como as novas são estratégicas e afetam o negócio da
Revista Latinoamericana y del Caribe de la Asociación de Sistemas de Información
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empresa. Este perfil pode ser exemplificado pelos bancos e empresas de
telecomunicações.
Figura 1. Papel da TI nas organizações

Alto

Fábrica

Estratégico

Suporte

Transição

Impacto
presente
Baixo

Baixo

Alto

Impacto futuro

Fonte: Adaptado de McFarlan, 1984

Alinhamento Estratégico de TI
O processo de alinhamento estratégico da TI procura determinar qual
dever ser o alinhamento em termos de arquitetura, infraestrutura de
aplicações, processos e organização, com as necessidades presentes e
futuras do negócio. Esse processo é executado no contexto do Plano de
Tecnologia da Informação (Fernandes e Abreu, 2008).
Uma visão mais abrangente da interação estratégica de negócios e TI foi
elaborada por Henderson e Venkatraman (1993), no seu Modelo de
Alinhamento Estratégico (apresentado na Figura 2) que destaca e analisa a
importância estratégica de TI nas organizações. Esse modelo considera
não somente fatores internos à organização, mas também fatores externos
a ela. Dois conceitos importantes nesse modelo são o ajuste estratégico
(relação entre estratégia e infraestrutura) e a integração funcional (relação
entre funções de TI e negócio, nos âmbitos da estratégia e da
infraestrutura).
Quatro perspectivas principais de alinhamento estratégico foram definidas
por Henderson e Venkatraman (1993), tendo como ponto de partida a
estratégia de negócio ou a estratégia de TI como impulsionadora desse
processo:
(a) Execução de Estratégia (Estratégia do Negócio
Estrutura do
Negócio
Estrutura de TI). Esta é a perspectiva mais difundida e melhor
compreendida, uma vez que corresponde ao modelo clássico de visão
hierárquica de administração estratégica. Neste caso os critérios de
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desempenho para avaliar a área de TI são baseados em fatores financeiros,
com foco em centro de custos.
(b) Transformação Tecnológica (Estratégia do Negócio
Estratégia de
TI Estrutura de TI). Nesta perspectiva, nota-se que a estrutura de TI não
é restringida pela estrutura de organização de negócios. O critério de
desempenho baseia-se em liderança tecnológica, buscando o uso inovador
da TI para implementar uma nova estratégia de negócio. O critério de
desempenho baseia-se na liderança de negócio, com medidas qualitativas e
quantitativas, tais como market share, crescimento e introdução de novos
produtos.
(c) Potencial Competitivo (Estratégia de TI
Estratégia do Negócio
Estrutura do Negócio). A escolha da estratégia de negócios decorre de
uma nova estratégia de TI adotada, que tem potencial para impactar
produtos e serviços, e assim influenciar a estratégia de negócio e as
relações de mercado. A infraestrutura de TI permanece inalterada. Neste
caso, são utilizados os mesmos critérios de desempenho da Transformação
Tecnológica.
Figura 2. Modelo de alinhamento estratégico
INTEGRAÇÃO FUNCIONAL

Estratégias de negócio

Estratégias de TI

Escopo dos
negócios

Escopo da
tecnologia

Competências
distintivas

Gestão de
negócio

Alinhamento
multidimensional

Competências
sistêmicas
Ajuste
estratégico

Infraestrutura
administrativa
Processos

Gestão de TI

Habilidades

Infraestrutura e processos organizacionais

Arquitetura

Processos

Habilidades

Infraestrutura e processos de TI

Fonte: Adaptado de Henderson e Venkatraman (1993)

(d) Nível de Serviço (Estratégia de TI
Estrutura de TI
Estrutura do
Negócio). Esta perspectiva visa a um atendimento ao cliente “classe
mundial” em serviços de Sistemas de Informação. O critério de
desempenho baseia-se na satisfação do cliente de TI, que deve ser avaliada
por meio de medidas qualitativas e quantitativas no âmbito interno e
externo. Empresas em que a TI não apresenta papel estratégico relevante
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são condicionadas a adotarem esta perspectiva, que implica na visão da TI
como um negócio dentro do negócio, podendo levar a sua terceirização.
Modelos de Terceirização
A avaliação da decisão de terceirização é particularmente problemática em
função da dificuldade de identificar os custos ocultos, de comparar os
valores internos e externos, e de criar um sistema efetivo de avaliação dos
provedores (Willcocks, Fitzgerald & Feeny, 1995). Para Cohen e Young
(2006), existiam tradicionalmente apenas dois modelos de fornecimento de
serviços: insourcing e outsourcing. Entretanto, o aumento da
competitividade criou um gama de alternativas que consideram a dinâmica
necessária às organizações. A Figura 3 apresenta oito modelos de
terceirização, que são apresentados a seguir:
(a) Serviços Internos. Neste modelo, a maior parte dos serviços de TI é
fornecida pelo pessoal da própria organização, e não há uma tentativa de
padronizar os serviços entre diferentes unidades de negócios ou áreas
geográficas. Por exemplo: cada unidade de negócio da organização
emprega funcionários que executam as atividades de TI de forma
independente, com pouca ou nenhuma cooperação entre eles. Para Lacity,
Willcocks e Feeny (1995), no modelo de Serviços Internos as atividades
terceirizadas não excedem a 20% do orçamentoda área de TI.
(b) Serviços Compartilhados. Neste modelo, cria-se internamente uma
“empresa” para fornecer serviços para a organização como um todo. Tratase de um modelo de Centro de Serviços Compartilhados, em que essa
“empresa” contabiliza lucros e prejuízos, em função da remuneração
recebida de cada unidade de negócio pela utilização dos serviços de TI, e
dos custos a eles associados. Este modelo pode ajudar a prover
padronização e custos baixos comparados ao modelo de Serviços Internos.
Entretanto, a organização pode não conseguir atingir a escala necessária
para diminuir ainda mais os custos, tornando-se necessária uma
governança forte para permitir uma maior padronização.
(c) Empresa Independente. Este modelo representa um passo à frente,
comparado ao modelo de Serviços Compartilhados. Nele, cria-se uma
nova empresa que passa a oferecer serviços de TI não só internamente,
mas também para o mercado. Dessa forma, a organização obtém maior
potencial de geração de economias de escala e custos mais baixos para
fornecer os serviços. Entretanto, a organização pode ter um desconforto
em relação a uma possível perda de controle sobre os serviços de TI, uma
vez que a nova empresa deve responder a necessidades de seus outros
clientes, externos a organização.
(d) Terceirização Total. Este modelo clássico predominou no mercado na
década de 80. Neste modelo, a organização faz um contrato com um único
fornecedor externo para prover serviços de TI. A adoção do modelo
RELCASI
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aumenta a capacidade de execução das atividades de TI, pois o fornecedor,
em geral, possui experiência no mercado. O modelo proporciona
economias de escala e menor complexidade de gestão em relação a
modelos que utilizam vários fornecedores que interagem entre si. Por
outro lado, a Terceirização Total aumenta o risco na entrega dos serviços,
uma vez que, se o único fornecedor falhar, não há uma alternativa de
contingência. Para Lacity, Willcocks e Feeny (1995), no modelo de
Terceirização Total as atividades terceirizadas excedem a 80% do
orçamentoda área de TI.
(e) Contratante Principal. Neste modelo, a organização contrata um
único fornecedor (o contratante principal) para que forneça um conjunto
de serviços, mas permite que este fornecedor subcontrate outros
fornecedores que provejam maior capacidade de prestação de serviços
específicos. Assim, reduz-se o risco associado à falha do contratante
principal ou de qualquer subcontratado. Entretanto, há um aumento no
risco de complexidade, pois o contratante principal pode falhar na gestão
dos subcontratados.
(f) Aliança. Neste modelo, diferente do Contratante Principal, a
organização escolhe quais serão os fornecedores para cada serviço de TI,
e, após isso, escolhe um fornecedor para gerenciar cada serviço
terceirizado, tanto os que estão sob sua responsabilidade, como os que
estão sob a responsabilidade dos outros fornecedores. Desta forma, a
organização cria apenas uma interface de gerenciamento dos seus
fornecedores de serviço. Este modelo é utilizado quando um cliente
solicita um pacote de serviços que não podem ser fornecidos por apenas
um provedor, sendo necessária a formação de uma aliança entre
fornecedores. Por outro lado, há o risco de os provedores não cooperarem
entre si, pois são concorrentes de mercado. Caso a organização escolha
mal o grupo de fornecedores, este risco tende a aumentar.
(g) Terceirização Seletiva. É o modelo em que a própria organização
seleciona e gerencia todos os fornecedores. Embora permita que os
fornecedores mais adequados sejam escolhidos para executar cada serviço
que seja necessário, este modelo é o mais difícil de ser gerenciado. Além
disso, a organização assume integralmente os riscos relacionados a
problemas de fornecedor específicos ou a disputas entre os fornecedores.
Muitas organizações escolhem a terceirização seletiva por acidente, isto é,
simplesmente selecionam os fornecedores de forma ad hoc, sem definir
uma estratégia de terceirização, ou analisar os riscos. Para Lacity,
Willcocks e Feeny (1995), este é um dos modelos mais adotados pelas
organizações. Segundo esses autores a terceirização seletiva representa a
terceirização de um conjunto de atividades de TI que não excedam a 80%
do orçamento da área de TI.
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(h) Joint Venture. Refere-se à associação de uma ou mais empresas para
explorar determinado negócio, sem que nenhuma delas perca sua
personalidade jurídica. Nesse modelo, geralmente a associação se
relaciona a um projeto e é dissolvida automaticamente após o seu término.
Figura 3. Modelos de terceirização
Alto

Tipo de
gerenciamento

Diversidade de
fornecedores

Externo

Heterogêneo

Terceirização seletiva

Externo

Heterogêneo

Aliança

Externo

Heterogêneo

Contratante principal

Externo

Homogêneo

Terceirização total

Interno

Homogêneo

Empresa independente

Interno

Homogêneo

Serviços compartilhados

Interno

Homogêneo

Serviços internos

Baixo

Baixo

Modelo de
Terceirização

Join
Venture

Alto

Fonte: Adaptado de Cohen e Young (2006)
MÉTODO DA PESQUISA

Este trabalho pode ser classificado como uma pesquisa exploratória
(Selltiz, Wrightsman e Cook, 1976), pois busca aumentar o conhecimento
sobre a relação entre alinhamento estratégico e os modelos de
terceirização da TI e orientar a formulação de problemas de pesquisa mais
exatos.
Modelo da Pesquisa
O modelo de pesquisa está apresentado na Figura 4 e foi utilizado para
embasar o estudo das relações entre o papel da área de TI, o modelo de
alinhamento estratégico de TI e os modelos de terceirização da TI. Ele foi
criado a partir da revisão bibliográfica que provê a fundamentação teórica
deste trabalho. O modelo contém três construtos:
(a) Papel da Área de TI. Esse construto é composto por três variáveis: (1)
Arquitetura, que representa os tipos de infraestrutura mais utilizados nas
organizações; (2) Investimentos anuais da área de TI da organização; e (3)
Impacto da TI para a organização, segundo o Grid Estratégico de
McFarlan (1984).
(b) Alinhamento Estratégico. É representado por quatro variáveis: (1)
Categoria, que representa a perspectiva adotada pela organização de
acordo com o modelo de Henderson e Venkatraman (1993); (2) Fatores
internos ou externos à organização, do alinhamento estratégico de TI que
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motivam a terceirização de serviços; e (3) Formalização, que representa o
grau de formalização do processo de alinhamento estratégico.
(c) Modelos de terceirização da TI. É representado por quatro variáveis:
(1) Arranjo, que representa o tipo de arranjo terceirizado adotado pela
organização e baseado no modelo de Cohen e Young (2006); (2)
Fornecedor, que representa o número de fornecedores envolvidos no
processo de terceirização; e (3) Grau de Terceirização, que representa a
porcentagem dos gastos com terceirização da TI em relação ao orçamento
da área de TI, conforme classificação proposta por Lacity, Willcocks e
Feeny (1995).
Figura 4. Modelo da Pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor

Estratégia da Pesquisa
O estudo de caso é um método de pesquisa empírica que investiga
fenômenos contemporâneos em seu contexto real, quando os limites entre
o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos (Yin, 2009).
Além disso, esse método se mostra especialmente útil na geração e
construção de teorias e permite ao pesquisador responder, de forma
flexível, a novas descobertas feitas quando da coleta de novos dados
(Eisenhardt, 1989).
A estratégia de pesquisa adotada neste trabalho foi o estudo de múltiplos
casos. Segundo Yin (2009), o estudo de múltiplos casos aumenta a
confiança nas evidências em relação ao estudo de um único caso, pois
permite a comparação das diferenças e similaridades entre eles.
Escopo da Pesquisa
A pesquisa abrangeu duas organizações de grande porte do setor privado,
com operações no mercado brasileiro, e que atribuem importância
operacional ou estratégica para área de TI. Isto porque, nas organizações
de grande porte o alinhamento estratégico de TI possui mais relevância, o
que favorece o estudo (Prado et al., 2009). Os dados foram coletados no
segundo semestre de 2010 e no primeiro semestre de 2011, através de
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entrevistas, as quais foram realizadas junto aos responsáveis pelas áreas de
TI das organizações, ou pela gestão dos serviços terceirizados. A unidade
de análise da pesquisa é o modelo de terceirização da TI dessas
organizações.
Os estudos foram desenvolvidos em três etapas: (1) como o objetivo da
pesquisa está associado ao papel da área de TI, foram selecionadas
empresas que atribuíam importância operacional ou estratégica a TI
conforme o Grid Estratégico de Mc Farlan (1984), e Nolan e Mc Farlan
(2005); (2) coleta de dados por meio de entrevistas junto aos responsáveis
ou colaboradores da área de TI; e (3) análise dos dados.
Foi entrevistado um total de sete pessoas e as entrevistas tiveram uma
duração média de uma hora. Na empresa do setor químico foram
entrevistadas três pessoas: um gerente de sistemas, um gerente de
planejamento de TI e um coordenador de operações de TI. Na empresa do
setor financeiro foram entrevistadas quatro pessoas: um gerente de
terceirização, dois coordenadores de suporte e infraestrutura e um analista
de terceirização.
APRESENTAÇÃO DOS CASOS

Foram analisadas duas organizações em que as respectivas áreas de TI
exerciam papéis diferentes. Na primeira, o papel da área de TI foi
identificado como Estratégico, por se tratar de uma empresa do setor
financeiro na qual a dependência operacional dos sistemas é muito alta e a
necessidade de novas aplicações é vital para a competitividade da empresa
(Mc Farlan, 1984; Nolan e Mc Farlan, 2005).
Na segunda organização, o papel da área de TI foi identificado como
Fábrica, pois as estratégias de negócio não envolvem a área de TI.
Entretanto, a TI possui uma importância operacional alta, cujo foco é
manter os sistemas operando e atender as necessidades dos usuários de
negócio (Mc Farlan, 1984; Nolan e Mc Farlan, 2005).
Uma breve descrição de cada organização, bem como do papel das áreas
de TI, dos modelos de terceirização adotados e do alinhamento estratégico
existente, é fornecida a seguir.
Caso A: Setor Financeiro
A primeira organização avaliada foi uma grande empresa do setor
financeiro brasileiro, com mais de 30 mil funcionários e faturamento anual
maior que US$ 15 bilhões. Os principais produtos e serviços fornecidos
eram transações de conta corrente, crédito, cartões, internet banking,
seguros, dentre outros. A empresa possuía a maior parte das suas
operações em território brasileiro, principalmente nas regiões Sudeste e
Sul. Algumas agências e escritórios estavam distribuídos em outros países,
como Argentina, Chile e no continente Europeu. A estratégia competitiva
genérica da empresa era, então, a diferenciação, já que ela procurava
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oferecer serviços com maior qualidade e agilidade, cobrando um preço
maior por isso.
(a) Papel da Área de TI. A organização possui uma área de TI
centralizada que recebe todas as demandas das áreas de negócio e busca
atendê-las por meio de uma padronização nos serviços de TI, rateando os
custos para as áreas de negócio. A área de TI possui mais de dois mil
funcionários, e os investimentos e despesas em TI representavam
aproximadamente entre 5% e 8% do faturamento anual da empresa. O
responsável pela área de TI possuía cargo de Vice-Presidente, e seu
superior imediato, de Presidente da empresa. A arquitetura de TI era
baseada em servidores de grande porte RISC e Intel e bancos de dados
Sybase, DB2, Oracle e SQL Server. Diferentes aplicações de TI eram
fortemente utilizadas em nas áreas da empresa. A dependência operacional
era considerada alta, uma vez que qualquer tipo de parada nos sistemas
tinha um impacto crítico na empresa, interrompendo suas operações e
gerando prejuízos financeiros e de imagem para a organização, e possíveis
sanções do governo brasileiro. A empresa também depende dos sistemas
para sua estratégia de negócio, pois eles viabilizam a expansão no
mercado e a diferenciação em relação aos concorrentes. A empresa possui
um foco bastante inovador em termos de tecnologia, busca sempre
atualizar e crescer no desenvolvimento de novas aplicações e na
infraestrutura. Essas características evidenciam o papel estratégico da área
de TI.
(b) Modelos de Terceirização. Os gastos com terceirização vinham
aumentando, pois a empresa passava por um processo de industrialização
da área de TI, na qual se buscava ter um processo de desenvolvimento de
sistemas bem definido e dividido em várias etapas, que poderiam ser
terceirizadas para um ou mais fornecedores. Os contratos de terceirização
eram gerenciados por uma seção dentro da área de TI, denominada Gestão
de Outsourcing. Estimava-se que os custos dos serviços terceirizados
estavam entre 20 e 80% do orçamento da área de TI. Em relação aos tipos
de serviços terceirizados, todas as atividades (planejamento,
desenvolvimento, implementação, manutenção e operação) podiam ser
terceirizadas juntas ou em parte, dependendo da decisão do responsável
pelo projeto de desenvolvimento. Entretanto, a recomendação geral era
terceirizar o desenvolvimento, implementação e teste, e manter as
atividades do projeto lógico e regras de negócio internas. A gestão da
terceirização de serviços de infraestrutura era feita por outra área, que era
responsável pela gestão de ativos de TI. Havia mais de 150 fornecedores
de serviços de TI, mas a empresa planejava concentrar os serviços em
poucos fornecedores (em torno dos seus 10 maiores fornecedores). Desta
forma seria reduzida a complexidade de gestão da terceirização.
(c) Alinhamento Estratégico. Por se tratar de uma organização com uma
área de TI muito grande, o alinhamento estratégico era tratado de forma
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descentralizada: cada departamento da área de TI que atendia uma área de
negócio específica possuía um comitê de alinhamento estratégico para
definir prioridades e novas demandas. Os principais fatores que
motivavam o estabelecimento do alinhamento estratégico de TI eram
internos, como melhorar o time to Market e qualidade nas entregas, e obter
maiores níveis gestão e controle. No entanto, também existiam fatores
externos, pois a organização estava em processo de expansão e pretendia
aumentar a sua participação no mercado internacional. Isso aumentava a
exigência de uma melhor governança e qualidade nos seus processos,
produtos e serviços. A terceirização estava associada aos fatores internos
supracitados. A área de TI era avaliada principalmente pela adição de
valor ao produto ou serviço final e pela sua liderança em tecnologia.
Entretanto, havia iniciativas para estabelecer processos de avaliação de
projetos também pelo aspecto financeiro. Embora a área de TI buscasse
atender as necessidades dos usuários internos, a maioria das ações era
direcionada aos clientes finais. Analisando as quatro perspectivas de
alinhamento estratégico proposta por Henderson e Venkatraman (1993),
fica evidenciado que, na maioria das vezes, o alinhamento ocorria pelo
aspecto da Transformação Tecnológica, e algumas vezes pelo Potencial
Competitivo, quando há alguma tecnologia bastante inovadora no
mercado e a estratégia surge na área de TI.
Caso B: Setor Químico
O segundo caso analisado foi o de uma empresa do setor químico
brasileiro que produz diversos produtos, dos quais se destacam as resinas e
os polipropilenos. A empresa possuía escritórios e fábricas em diversas
regiões do Brasil, principalmente no Nordeste e Sul, e em outros países,
como EUA e Venezuela. O papel da área de TI foi identificado como
Fábrica, conforme o Grid Estratégico (Mc Farlan, 1984; Nolan e Mc
Farlan, 2005). Para o gerente da área de planejamento de TI, as forças
competitivas mais significativas no setor de atuação da empresa são os
clientes e fornecedores. Por um lado, uma grande parte do faturamento da
empresa vinha das vendas para uma pequena quantidade de clientes, que
detinham então um grande poder de barganha. Em relação aos
fornecedores, a empresa dependia do fornecimento de produtos derivados
do petróleo, que, em sua maior parte, eram produzidos por poucos
fornecedores. A estratégia da empresa era baseada em inovação
tecnológica e no aumento de escala na produção de seus produtos. A
estratégia genérica da empresa era a diferenciação. Em relação à
terceirização, a empresa mostrava-se bastante favorável. A empresa possui
mais de quatro mil funcionários e o faturamento anual é maior que US$ 5
bilhões.
(a) Papel da Área de TI. Os investimentos e despesas em TI
representavam aproximadamente 0,3% do faturamento anual da
organização. O responsável pela área de TI possuía cargo de Diretor, e seu
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superior imediato, de Vice-Presidente da área de Finanças. A arquitetura
de TI é baseada em servidores RISC e Intel, e bancos de dados Oracle e
SQL Server. Aplicações de TI eram bastante utilizadas em quase todas as
áreas da empresa, principalmente depois da implantação de um sistema
integrado de gestão ou sistema ERP (Enterprise Resource Planning). A
organização tinha uma grande dependência em relação ao ERP, mas não
parecia haver necessidades relevantes de novas aplicações para garantir
novas estratégias de negócio. O papel da área de TI na organização era
otimizar os processos de negócios e garantir a disponibilidade dos serviços
críticos com qualidade e custo baixo.
(b) Modelos de Terceirização. A organização possuía uma área de TI
centralizada, que recebia todas as demandas das áreas de negócio e
buscava atendê-las por meio de serviços de TI padronizados. Havia um
alto gasto com serviços terceirizados – mais de 80% do orçamento da área
de TI eram destinados para esse fim. Os principais serviços terceirizados
eram: implementação de sistemas; operação; manutenção da
infraestrutura, tais como data center e rede de telecomunicações; e
suporte, incluindo serviços de help desk. Em relação aos sistemas, as
atividades tereceirizadas eram desenvolvimento, implementação e
manutenção dos sistemas mais críticos da empresa. A empresa havia tido
recentemente uma grande expansão nos seus negócios, devido à sua
internacionalização e à fusão com outras empresas multinacionais. Em
função disso, foi necessário aumentar o escopo dos serviços terceirizados e
contratar mais fornecedores para prover um nível de serviço com
amplitude global. Havia mais de trinta fornecedores de serviços de TI
contratados, e a maior parte dos serviços de infraestrutura de TI era
terceirizada para um único fornecedor, que atendia a empresa em nível
global. Tal fornecedor podia quarterizar os serviços que prestava,
subcontratando outros fornecedores para algumas atividades ou projetos.
Em relação aos serviços relacionados aos sistemas de informação, havia
um fornecedor principal, que também podia subcontratar outros
fornecedores. A organização era responsável por fazer a gestão de todos os
principais fornecedores por meio de um gestor de relacionamento com
fornecedores de TI. Essas características permitem identificar que os
modelos de terceirização adotados eram o de Serviços Compartilhados,
Contratante Principal e Terceirização Seletiva. Em relação ao grau de
terceirização, pode ser considerado como Terceirização Total, pois os
gastos eram maiores que 80% do orçamento de TI.
(c) Alinhamento Estratégico. Existia um comitê de Governança de
Processos que buscava alinhar as atividades da área de TI às necessidades
das áreas de negócio. O comitê contava com a participação de executivos
das unidades de negócios e gestores da área de TI. O principal fator que
motivava o alinhamento estratégico era a necessidade de atender as
prioridades das áreas de negócio. O fator que estava mais relacionado à
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terceirização era interno, pois a área de TI buscava focar suas atividades
na gestão e na visão estratégica e terceirizar as atividades mais rotineiras e
operacionais, procurando manter os custos baixos. A área de TI era
avaliada principalmente por: (1) aspectos financeiros, com a utilização de
indicadores como ROI (Retorno sobre Investimentos), TIR (Taxa Interna
de Retorno), VPL (Valor Presente Líquido); e (2) atender as necessidades
do negócio, conforme mensurado por indicadores de específicos de TI
(disponibilidade, satisfação do usuário, prazo etc). O principal objetivo da
TI era atender a satisfação do usuário interno. Analisando as quatro
perspectivas de alinhamento estratégico proposta por Henderson e
Venkatraman (1993), pode-se verificar que a perspectiva adotada era a de
Nível de Serviço, pois a área de TI buscava oferecer um nível de serviço
global, com foco na satisfação do usuário.
ANÁLISE E DISCUSSÃO

Os dois estudos de casos mostram que diferentes perspectivas de
alinhamento estratégico da TI podem estar relacionadas a estratégias
distintas de terceirização de serviços. A Tabela 1 resume as características
das organizações estudadas.
Percebe-se que os tipos de serviços terceirizados são semelhantes:
buscava-se terceirizar atividades consideradas rotineiras, que agregam
menos valor ao negócio, como manutenção de infraestrutura, codificação e
testes do processo de desenvolvimento de sistemas. As duas organizações
também possuíam uma quantidade grande de fornecedores de TI, tendo
Terceirização Seletiva e Serviços Compartilhados como os modelos mais
usados e que atendiam as suas necessidades.
Na organização do Caso A, grande parte da área de TI era interna, sendo
adotado primariamente o modelo Serviços Compartilhados. Entretanto,
havia iniciativas para aumentar o uso de outros modelos, como
Terceirização Seletiva e Contratante Principal. No Caso B, a organização
adotou o modelo de Contratante Principal e teve dificuldades de gestão no
inicio do contrato, em 2006. Essas dificuldades incluíram problemas de
barganha e gestão de contratos com os fornecedores, o que vai ao encontro
das constatações de Cohen e Young (2006). Na época em que a coleta de
dados foi realizada, por meio de uma gestão de relacionamento mais
próxima aos fornecedores, a empresa pareceu ter conseguido orientar o
fornecedor para as necessidades do seu negócio e com foco na satisfação
de seus usuários internos. O incentivo à terceirização vinha aumentando
nos últimos anos e a área de TI cresceu em quantidade de fornecedores,
tendo a Terceirização Seletiva como um modelo indicado para o futuro da
organização.
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Tabela 1. Características das organizações analisadas

Características
1 Informações gerais
1.1 Setor
1.2 Faturamento

1.3 Funcionários
2 Serviços terceirizados
2.1 Infraestrutura
2.2 Sistemas
3 Papel da área de TI
3.1 Arquitetura
3.2 Investimentos
3.3 Grid Estratégico
4 Modelos de terceirização
4.1 Arranjo
4.2 Fornecedores
4.3 Grau de terceirização
5. Alinhamento Estratégico
5.1 Perspectivas
5.2 Fatores

5.3 Formalização

Caso A

Caso B

Financeiro
Maior que US$ 15 bilhões por
ano
Mais de 30 mil

Químico
Maior que US$ 5 bilhões por
ano
Mais de 4 mil

Manutenção de data center e
rede
Desenvolvimento (parcial)

Implementação, operação,
manutenção
Desenvolvimento

Mainframe, RISC e Intel
Entre 5% e 8%
Estratégico

RISC e Intel
0,3%
Fábrica

Serviços Compartilhados e
Terceirização Seletiva

Serviços Compartilhados,
Contratante Principal e
Terceirização Seletiva
Mais de 30, porém com
contratante principal
100%

Mais de 150 e independentes
Entre 20% e 80%
Transformação Tecnológica
Internos: time to market,
qualidade nas entregas, maior
gestão e controle.
Externos: aumentar a
participação no mercado
internacional.
Alta

Nível de Serviço
Internos: necessidade de
atender as prioridades das
áreas de negócio e custos
baixos.
Alta

Fonte: próprio autor.

Em relação ao modelo de alinhamento estratégico, no Caso A o
alinhamento é descentralizado e os principais fatores que motivam esse
tipo de alinhamento eram internos como time to market, qualidade nas
entregas e maior controle, embora houvesse também fatores externos
como expansão de mercado. Para essa organização, a área de TI era guiada
pelo negócio e o seu foco principal era agregar valor ao cliente final. A
perspectiva de Transformação Tecnológica era bastante usada.
Para o Caso B, o alinhamento era realizado de forma centralizada. Os
fatores que mais motivavam o alinhamento entre TI e negócio eram
internos, como atender às prioridades do negócio e à satisfação do usuário
interno. A perspectiva adotada era a de Nível de Serviço. Percebe-se que,
neste caso, havia um incentivo maior para a terceirização do que no Caso
A. Além disso, a empresa possuía uma adoção maior da terceirização.
Essas constatações vão ao encontro ao dos estudos de Henderson e
Venkatraman (1993).

Revista Latinoamericana y del Caribe de la Asociación de Sistemas de Información

24

Schmidt & Prado

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste artigo foi analisar a relação entre a terceirização de
serviços de TI e o alinhamento estratégico da TI nas organizações. Para
atingir esse objetivo foi realizado um estudo de múltiplos casos em duas
organizações que atuavam em diferentes setores econômicos. Os casos
mostraram diferenças na adoção de perspectivas de alinhamento
estratégico de TI e sua relação com os modelos de terceirização. As
seguintes contribuições foram obtidas:
(a) A perspectiva de alinhamento estratégico possui relação com o
grau de terceirização adotado e o papel da área de TI. Foi identificado
que organizações com diferentes perspectivas de alinhamento estratégico
adotam diferentes estratégias de terceirização. Além disso, o papel da área
de TI tende a se adequar à perspectiva de alinhamento mais usada pela
organização. No Caso A, a empresa adotou um modelo de Transformação
Tecnológica e a sua área de TI buscou sempre inovar as suas ações para
atender às necessidades do negócio e dos clientes. Neste caso, o papel da
área de TI é estratégico, pois a TI busca agregar valor ao negócio e ao
cliente final e é avaliada por isso. Como consequência, a área de TI optou
por uma terceirização parcial, para manter a inteligência tecnológica e dos
processos de negócios internamente. No Caso B, o modelo de alinhamento
estratégico de Nível de Serviço direcionou a área de TI para ser um
suporte ao negócio, focando suas ações em atender as necessidades dos
usuários internos. Isso faz com que a área de TI tenha uma importância
estratégica menor, e que o grau de terceirização seja maior. Isto porque, os
serviços terceirizados não agregam muito valor ao negócio e ao cliente
final, e o objetivo principal é reduzir custos.
(b) Fatores externos e internos estão relacionados ao modelo de
alinhamento estratégico da TI e, também, indiretamente aos modelos
de terceirização. No Caso A os fatores internos (time-to-market) e
externos (expansão de mercado) estão associados à perspectiva de
alinhamento estratégico da TI. Isso direcionou a TI para um modelo de
Terceirização Seletiva, com respostas mais ágeis e flexíveis a esses
fatores. Porém, no Caso B, pôde-se verificar que os fatores que estão
associados ao alinhamento estratégico da TI são internos (atender as
necessidades dos usuários internos e manter os custos baixos) e o modelo
adotado é Contratante Principal. Isso tem a finalidade de manter os custos
baixos e obter escala para atender as necessidades dos usuários em nível
global.
(c) A perspectiva de alinhamento estratégico adotada está associada
ao mercado em que empresa atua. Pode-se verificar que os fatores
internos e externos estão associados aos modelos de alinhamento
estratégico entre TI e negócio. E que diferentes mercados possuem
diferentes fatores de influência. A organização do Caso A, por se tratar de
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uma empresa do setor financeiro, a tecnologia era essencial para a
competitividade e para o sucesso da organização. A perspectiva de
alinhamento Transformação Tecnológica estava de acordo com o contexto
da empresa, pois a TI era avaliada pelo valor agregado ao cliente final e
fornecia respostas ao ambiente externo (clientes ou concorrentes). No
Caso B, a organização atuava em um mercado onde a TI não é um
diferencial competitivo. Por essa razão, ela buscou uma perspectiva de
alinhamento estratégico voltado para as necessidades internas como o
modelo Nível de Serviço.
Os resultados deste trabalho devem ser considerados de acordo com suas
limitações. Dentre elas, destaca-se aquela associada à metodologia de
pesquisa utilizada. Um estudo de caso não permite a generalização dos
resultados. Mais ainda, a coleta de dados restrita a área de TI das
organizações, limitou a percepção da realidade organizacional das
empresas pesquisadas. Como conseqüência, recomenda-se a elaboração de
novas pesquisas, a partir dos resultados deste trabalho. Entre as várias
alternativas, destacam-se algumas: (1) replicar o mesmo modelo desta
pesquisa em outros estudos de caso com organizações para aumentar a
confiabilidade dos resultados obtidos; e (2) incluir organizações que
apresentem perspectivas diferentes do modelo de alinhamento estratégico
e do Grid Estratégico, que não analisados nesta pesquisa.
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Política Editorial
RELCASI está principalmente dirigida a investigadores de habla hispana y
portuguesa en el área de Administración de Sistemas de Información (MIS
por sus siglas en Inglés). Los artículos son académicamente rigurosos sin
sacrificar la claridad, estilo, simplicidad y contribución práctica que los
hace atractivos a profesionales de la disciplina. En consecuencia, la
audiencia de esta revista está compuesta no sólo por investigadores de
MIS, sino también por profesionales y administradores en el área de
tecnologías de información.
Todos los artículos son escritos, revisados y publicados en español o
portugués; sin embargo, estos contendrán título, resumen y palabras claves
en el idioma original (español o portugués) y en inglés.
RELCASI es una publicación arbitrada que se presenta en formato
impreso y en línea. La versión impresa de RELCASI está disponible a
pedido (y próximamente bajo subscripción). La versión en línea se provee
a través de la Asociación de Sistemas de Información. El proceso de
evaluación se realizará con al menos dos examinadores. La identidad de
los examinadores no será del conocimiento del autor, y ni los
examinadores ni el editor asociado conocerán la identidad del autor. Una
ronda del proceso de evaluación tomará alrededor de 90 días.
La revista incluye principalmente artículos de investigación desarrollados
con un marco teórico robusto y que incluyan una adecuada revisión de
literatura. Los artículos podrán ser de investigación empírica (cualitativa o
cuantitativa), conceptuales, encuestas de corrientes de investigación, o
encuestas de la industria de TI en países en desarrollo. Los artículos de
investigación empírica, deben proveer una amplia justificación y
descripción de la colección de datos, metodología y técnicas analíticas.
Estudios de caso, artículos pedagógicos, revisión de libros, y debates y
ensayos de opinión serán considerados pero no formarán el grueso de la
publicación. Artículos con un alto contenido técnico y bajo contenido
gerencial/administrativo no son recomendados y sólo serán aceptados
cuando sean altamente relevantes o innovadores. Los artículos deberán
tener una extensión no mayor a las 8.000 palabras.
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Editorial Policy
RELCASI is primarily directed to Spanish and Portuguese speaking
researchers in the area of Management Information Systems (MIS).
Articles will have academic rigor without sacrificing clarity, style,
simplicity, and a practical contribution that will also make them attractive
to practitioners. Therefore, its audience includes both academics and
practitioners of MIS and IT.
Articles are written, reviewed, and published in Spanish or Portuguese;
however, their title, abstract, and keywords will also be published in
English.
RELCASI is a double-blind peer-reviewed journal that is both in-print and
on-line. The print version is currently provided on-demand and we will
soon have a subscription service. The on-line version is available through
the Association for Information Systems. The double-blind peer-review
process will involve an associate editor and a minimum of two academic
peers. We aim to have a round of the review process take no more than 90
days.
The journal will primarily comprise of research articles developed with a
robust theoretical framework that include an appropriate literature review.
The articles could be qualitative or quantitative, conceptual, research
stream surveys, or surveys that relate to IT/MIS in developing countries.
Empirical research articles must include a clear, comprehensive, and
concise description of the methodology, data collection, and analytical
techniques used. Case studies, pedagogical articles, book reviews, debates,
and opinion papers will be considered but will not make the bulk of the
journal. Articles with a high technical and low managerial content are not
encouraged but may be accepted if highly relevant or innovative. Articles
may not include more than 8,000 words.
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Solicitud de Artículos
Call for Articles
RELCASI está permanentemente en la búsqueda de artículos en español y
portugués en el área de sistemas de información (MIS), la cual incluye
tópicos relacionados a la adopción, administración, uso, e impactos de la
tecnología de información (TI). Tópicos populares incluyen (pero no están
limitados a) los siguientes:
Estudios inter-culturales (dentro de países latinoamericanos o
comparaciones con países desarrollados) que comparen
antecedentes e impactos de la TI en organizaciones
Modelos de bases de datos y estructuras de sistemas de
información a nivel empresarial o global
Factores culturales que influyen en el desarrollo efectivo de
sistemas de información a gran escala
Costos y Retornos de Inversión esperados en la implementación
de tecnologías de información
Impacto de TI emergente en pequeñas y medianas empresas
(PYMEs)
El rol de TI en mejorar la ventaja competitiva de las PYMEs
Infraestructura de sistemas de información
Recursos humanos en sistemas de información
Impacto de la TI en la productividad individual
Programas personalizados vs encapsulados
Efectos de obligar el uso de TI específicas en subsidiarias locales
Tercerización (“outsourcing”) / Offshoring / Nearshoring
Debates acerca de implementaciones globales
Procura de TI en países en vías de desarrollo
Uso, difusión y legislación de programas de código abierto en
Latinoamérica
Costo total: programas, adaptación, consultoría y entrenamiento
Como programas de código abierto pueden contribuir al
desarrollo
Uso, venta, e implementación de paquetes globales en economías
locales
Impacto de estilos gerenciales en el uso y desarrollo de TI
Ejecución de contratos de TI en una economía global
La paradoja de la productividad de la TI en Latinoamérica
Implementación y adaptación de paquetes de programas
Implementaciones globales
Transferencia de tecnología
Aspectos económicos y financieros de la compra, desarrollo e
implementación de TI
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Debates en sistemas de entrenamiento de TI (para expertos y
usuarios)
El valor del negocio de la TI
Soporte local vs soporte a larga distancia
Los artículos pueden utilizar cualquiera de las siguientes modalidades de
acuerdo al contexto y metodología.
1. Investigación empírica
a.

Cualitativa (perspectivas positivistas o interpretativas):
desarrollo o comprobación de teorías: estudios de caso,
estudios de casos múltiples, investigación-acción

b.

Cuantitativa: comprobación de teorías: experimentos,
encuestas, estudios de caso, archivos

2. Encuestas de corrientes de investigación: revisión de literatura
usando narrativa o meta-análisis
3. Encuestas de la industria de TI en países en desarrollo. Debido a la
falta de difusión del conocimiento de TI en países en
desarrollo es importante publicar artículos que provean una
visión general de la situación de la industria de TI en estos
países. Los artículos pueden ser reportes académicos que
provean una clara representación de la industria de TI y/o su
relación con otras industrias y el gobierno.
4. Conceptual: desarrollo de nuevas teorías/modelos desde literatura
existente, observación de hechos y argumentos lógicos
5. Diseño de la investigación: desarrollo de artefactos para resolver
problemas relevantes que profesionales de la TI enfrentan en
países en desarrollo. Algunos ejemplos pueden incluir:
desarrollo de herramientas y aplicaciones innovadoras de TI,
nuevos métodos para gerenciar TI en países en desarrollo,
etc.
Artículos con un alto contenido técnico y bajo contenido
gerencial/administrativo no son recomendados y solo serán aceptados
cuando sean altamente relevantes o innovadores. La revista incluirá
principalmente artículos teóricos y de investigación que han sido
desarrollados en un marco teorético robusto, incluyen una adecuada
revisión de literatura y proveen una amplia justificación y descripción de
la metodología y técnicas analíticas. Estudios de caso, artículos
pedagógicos, revisión de libros, y debates y ensayos de opinión serán
considerados pero no formarán parte del grueso de la publicación.
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AUDIENCIA
La revista está principalmente dirigida a investigadores de MIS de idioma
español y portugués. Los artículos serán académicamente rigurosos sin
sacrificar la claridad, estilo y simplicidad que hace que estos artículos sean
atractivos a profesionales de la disciplina En consecuencia, la revista será
atractiva no solo para investigadores de MIS y sino también para
profesionales.
IDIOMA
Todos los artículos serán escritos, revisados y publicados en español o
portugués; sin embargo, el título, palabras claves y resumen deberán ser
incluidos en inglés y el idioma original (español o portugués).
FORMATO
La revista es una publicación arbitrada que se presentará en formato
impreso y en línea. La versión impresa de la revista estará disponible a
pedido. La versión electrónica será publicada en el sitio de AIS. Los
artículos deberán tener una extensión no mayor a las 8.000 palabras.
El proceso de evaluación se realizara con al menos dos árbitros. La
identidad del editor asociado y de los examinadores no será del
conocimiento del autor y estos tampoco conocerán la identidad del autor.
Una ronda del proceso de evaluación deberá tomar alrededor de 90 días.
Los artículos deben ser enviados como un anexo vía correo electrónico a
editor@relcasi.org. Para preguntas y sugerencias envíe un correo
electrónico a editor@relcasi.org. Información adicional está disponible en
www.relcasi.org.
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