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1. RESUMO DO PROJETO 
 

Este projeto visa estudar os problemas decorrentes dos esforços de alinhamento 

estratégico entre a gestão corporativa e a área de tecnologia da informação que têm 

causado problemas sérios para a empresa, executivos, investidores e o mercado, 

em função de não-atingimento de metas, perda de competitividade frente ao 

mercado local e internacional, bem como problemas que geraram desvios de 

processos e que causaram prejuízos para empresas e investidores. O resultado 

esperado deste trabalho é apresentar o problema que atinge a organização frente a 

estas mudanças emergentes (quebras) de tecnologia, observando o impacto das 

técnicas apresentando formas disponíveis para se superar essas crises e retomar o  

alinhamento nas empresas brasileiras, de forma que o gestor do negócio antecipe as 

necessidades do negócio e de TI com segurança, assumindo o papel de liderança 

corporativa na condução deste processo. 

Palavras-chave – Gestão Estratégica do Negócio, Desalinhamento TI, Governança, Quebra 
de Tecnologia,  Consumerização, Mercado Brasileiro. 
 
 
2. INTRODUÇÃO 

Este assunto tem ganhado destaque em função de ser ainda atual e com 

interesses práticos e teóricos, e percebe-se um incremento significativo de 

pesquisas sobre este tema no Brasil (RIGONI, 2006; RIGONI, BRODBECK e 

HOPPEN, 2006; HOPPEN, FERNANDES FILHO, BRODBECK, 2004; JOSEMIN, 

BRODBECK, 2006) enfocando o grau de alinhamento percebido nas PMEs e 

grandes empresas, para se validar os modelos teóricos de avaliação de 

alinhamento, características permissivas e bloqueadoras desse alinhamento em 

indústrias Sousa (2008), para identificar parâmetros que permitam se detectar o 

desalinhamento e retomar o curso. Observou-se recentemente no Brasil, casos 

semelhantes, nos bancos Pan-Americano (Gantois, 2010) e América do Sul 

(Friedlander, 2012), originados pelos mesmos problemas, com auditores envolvidos 

no escândalo  e, ainda nesta semana, o caso do Café Pilão. (LEAL, 2012). Segundo 

Sousa (2008), um ponto crítico que impacta o alinhamento é a capacidade de 

interação entre os setores de TI e do negócio, permitindo o compartilhamento de 

conhecimento e as formas de troca de informações informais e formais bem como a 

proximidade entre o pessoal das áreas para propiciar colaboração, atendimento de 

forma flexível. Seu estudo buscou definir uma metodologia que permita a 
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capacidade de alinhamento existente em uma organização, avaliando os modelos de 

diversos autores e propondo um modelo, refinado em estudo de caso. 

 

 3. OBJETIVOS 

 O objetivo gral desta pesquisa é investigar e analisar as mudanças que estão 

ocorrendo no mercado que atingem o Negócio e a Tecnologia de Informação, que 

estão afetando severamente o alinhamento estratégico já existente ou que se torne 

um impeditivo para a execução desse alinhamento nas empresas nacionais, o que 

volta a criar impactos negativos para os gestores e para o mercado.  

 

4. METODOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

  Como metodologia a ser usada nesta pesquisa, primeiramente será realizada 

pesquisa exploratória: primária, através de revisão bibliográfica, seguido de  um 

Estudo de Caso, analisando as dificuldades enfrentadas na obtenção do 

conhecimento e expectativas dos gestores e executores sobre as técnicas de 

Alinhamento, formas de aplicação, o que os motivam, seus hábitos, possibilitando a 

determinação de metodologias de utilização adequadas à sua implementação.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para se compreender algumas das causas que originaram este 

descompasso, faz-se necessário voltar às origens e rever a história da Tecnologia 

de Informação. Os computadores eletrônicos passaram a ser empregados durante a 

II Guerra Mundial, utilizando a tecnologia da época, baseada em válvulas eletrônicas 

de vácuo, que ocupavam andares inteiros de prédios, operados por engenheiros 

elétricos, matemáticos e cientistas. Por volta de 1962, após o desenvolvimento do 

transistor pelos Laboratórios Bell, passou-se a desenvolver circuitos em pastilhas de 

silício fisicamente alojadas em dispositivos cerâmicos, conhecidos como “chips”, 

dando origem a circuitos eletrônicos  complexos desenvolvidos nessas pastilhas, 

com dimensões da ordem de centenas de vezes menores mas, apresentando uma 

capacidade de processamento semelhante ou maior do que os utilizados 

anteriormente. Em 1965, Gordon Moore, co-fundador da Intel Corporation, previu 

que a capacidade dos computadores que usavam os novos chips de silício, dobraria 

a cada 2 anos em função do aumento da densidade de componentes existentes 

neles,  graças à tecnologia empregada em sua construção e isso se sustentaria por, 
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pelo menos, uma década; em 1975, as suas previsões foram confirmadas (THE 

ECONOMIST, 2012). Em 1971 surge o primeiro processador plenamente funcional 

alojado em um chip comercial, o 4004, desenvolvido pela Intel para uma empresa 

japonesa (Fernandes, 2010), desencadeando a criação de famílias de 

microprocessadores cada vez mais potentes, até a data.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Foi selecionada uma empresa industrial de agronegócio de médio porte, com 

capacidade autônoma de gestão de negócios e que dispõe de uma estrutura de TI 

própria que tem uma infraestrutura autônoma em relação à matriz, mas que tem a 

liberdade de ação e capacidade para suportar as necessidades do negócio. Foi 

solicitado aos gestores de TI e de negócio a permissão para a execução da 

pesquisa, apresentando os objetivos que nortearão o trabalho a ser desenvolvido, 

retornando os resultados obtidos à empresa, após a finalização do trabalho. Essa 

proposição está em andamento, aguardando uma data para o início da 

apresentação e início da pesquisa. 
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