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RESUMO 

Os Sistemas Integrados de Gestão (conhecidos por ERP) são aplicações que permitem às 

empresas automatizar e integrar substancial parcela de seus processos, envolvendo finan-

ças, controles, logística, suprimentos, manufatura, vendas e recursos humanos, possibili-

tando o compartilhamento de dados e a uniformização de processos de negócios. Nem 

sempre, no entanto, há uma aderência plena entre a demanda do negócio e a solução em 

sistema proposta causando dificuldades na decisão da aquisição de um ERP, problema 

que atinge as empresas de todo porte em todo o mundo. O Gartner Research demonstra 

que de 20% a 35% das implementações falham e que o resultado de até 80% dos projetos 

são questionáveis por excederem o tempo e/ou orçamento propostos. Deduz-se, por isso, 

que existem, ainda, inúmeras lacunas a serem preenchidas, evidenciando a necessidade 

de melhor gestão tanto do planejamento de implementação, quanto da seleção no mo-

mento da aquisição do sistema. Por isso, ao se selecionar um ERP para ser adotado pela 

empresa, há a necessidade de desenvolver-se um procedimento para avaliar os sistemas 

candidatos que estejam estrategicamente alinhados ao negócio possibilitando assim ao 

decisor, um recurso que reduza os riscos e incertezas da decisão. Com esta pesquisa pro-

curou-se identificar os critérios de avaliação de ERP relevantes tanto do ponto de vista de 

tecnologia, quanto do negócio, partindo do clássico modelo de alinhamento estratégico 

apresentado por Henderson e Venkatraman (1993) conforme as perspectivas estratégicas 

para obter-se esse alinhamento. Para isso, foi utilizada a técnica da modelagem de equa-

ções estruturais (SEM) para a validação do modelo proposto. O modelo teórico foi vali-

dado e os resultados referentes aos constructos Estratégia de Negócio, Estratégia de TI, 

Infraestrutura Organizacional e Infraestrutura de TI demonstram-se coerentes com as te-

orias. Foram, ainda, identificados critérios para avaliação referentes à TI, tais como: fun-

cionalidade, flexibilidade, confiabilidade do sistema, facilidade de uso, critérios técnicos, 

riscos e configurações adequadas e, também dos critérios referentes ao negócio, tais 

como: segmentação, portfólio de produtos, barreiras de entrada, diferenciação, impacto 

da estrutura na eficiência, impacto dos processos na eficiência, conhecimento. Esses re-

sultados são de aplicação imediata para as organizações que planejam, ou estão em fase 

de escolha de sistemas ERP. 

 

Palavras-Chave: Tecnologia de Informação, Alinhamento Estratégico, Sistemas Integra-

dos de Gestão, Enterprise Resource Planning, Seleção de Sistema de Informação.  

  



 3 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO 5 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 11 

2.1 Estratégia Empresarial 11 

2.2 O Alinhamento da Estratégica de TI com a Estratégia Corporativa 12 

2.2.1 Estratégia de Negócios 14 

2.2.1.1 Escopo do Negócio: 14 

2.2.1.2 Competências Distintivas: 14 

2.2.1.3 Governança do Negócio: 15 

2.2.2 Infraestrutura e Processos Organizacionais 15 

2.2.2.1 Infraestrutura Administrativa: 15 

2.2.2.2 Processos de Negócio: 15 

2.2.2.3 Habilidades de Negócio: 15 

2.2.3 Estratégia de TI 16 

2.2.3.1 Escopo de Tecnologia: 16 

2.2.3.2 Competências Sistêmicas: 16 

2.2.3.3 Governança de TI: 16 

2.2.4 Infraestrutura e Processos de TI 17 

2.2.4.1 Arquiteturas de TI: 17 

2.2.4.2 Processos de TI: 17 

2.2.4.3 Habilidades de TI: 17 

2.3 Alinhamento Estratégico 17 

2.3.1 Perspectiva da Execução da Estratégia 18 

2.3.2 Perspectiva do Potencial da Tecnologia 19 

2.3.3 Perspectiva do Potencial Competitivo 20 

2.3.4 Perspectiva do Nível de Serviço 21 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 22 

3.1 Método de Pesquisa 22 

3.2 Modelagem de Equação Estrutural 22 

3.2.1 O Método PLS – Partial Least Squares 25 

3.2.2 Procedimentos da Análise do Modelo Estrutural 26 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 28 

4.1 Caracterização da Amostra 28 

4.2 Processamento dos Modelos Estruturais 30 

4.2.1 Modelo Baseado na Perspectiva de Execução da Estratégia 33 

4.2.1.1 Análise do Modelo de Mensuração na Perspectiva de Execução da Estratégia 33 

4.2.1.2 Validação do Modelo Estrutural na Perspectiva de Execução da Estratégia 35 

4.2.2 Modelo Baseado na Perspectiva do Potencial da Tecnologia 37 

4.2.2.1 Análise do Modelo de Mensuração na Perspectiva do Potencial da Tecnologia 37 



 4 

4.2.2.2 Validação do Modelo Estrutural na Perspectiva do Potencial da Tecnologia 38 

4.2.3 Modelo Baseado na Perspectiva de Potencial Competitivo 40 

4.2.3.1 Análise do Modelo de Mensuração na Perspectiva do Potencial Competitivo 41 

4.2.3.2 Validação do Modelo Estrutural na Perspectiva do Potencial da Tecnologia 42 

4.2.4 Modelo Baseado na Perspectiva do Nível de Serviço 44 

4.2.4.1 Análise do Modelo de Mensuração na Perspectiva do Nível de Serviço 44 

4.2.4.2 Validação do Modelo Estrutural na Perspectiva do Nível de Serviço 45 

5. CONCLUSÃO 48 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 51 

APÊNDICE A 54 

 

  



 5 

1. INTRODUÇÃO 

Os Sistemas Integrados de Gestão, também, conhecidos como ERP (Enterprise 

Resource Planning) são aplicações que permitem às empresas automatizar e integrar 

substancial parcela de seus processos, envolvendo finanças, controles, logística, supri-

mentos, manufatura, vendas e recursos humanos, possibilitando o compartilhamento de 

dados e a uniformização de processos de negócios, além de produzir e utilizar informa-

ções em tempo real (COLÂNGELO FILHO, 2001; TURBAN et al. 2010; LAUDON; 

LAUDON, 2011; O’BRIEN; MARAKAS, 2013). 

Os ERPs são constituídos de diversos componentes com a finalidade de abranger 

todas as áreas das empresas. Cada vez mais se juntam novas soluções tais como: admi-

nistração de relacionamento com clientes (conhecido pela sigla CRM), administração de 

relacionamento com fornecedores, administração da cadeia de suprimentos, administra-

ção do ciclo de vida de um produto, além de outras soluções de negócios, como para 

governança, riscos e conformidades, administração de desempenho da empresa. Corrêa 

(199?) aponta que a convergência da tecnologia atenua as diferenças entre os sistemas o 

que, segundo o autor, gera uma “comoditização” das soluções disponíveis no mercado. 

Nota-se que, nem sempre, há uma aderência plena entre a demanda do negócio 

e a solução em sistema proposta. Corrêa (199?, p. 12) ressalta que uma solução em tec-

nologia sem esta aderência com o negócio apenas se configura como “uma miragem”. 

Isto demonstra a dificuldade na decisão da aquisição de um ERP e este é um 

problema que atinge as empresas em todo o mundo, mas atinge em maior intensidade as 

empresas de médio e pequeno porte, uma vez que as grandes procuram se prevenir do 

insucesso com análises prévias mais elaboradas. E mesmo assim cometem erros, bem 

conhecidos pela comunidade de Tecnologia da Informação. 

Segundo Ganly (2011), estudos feitos pelo Gartner Research demonstram que de 

20% a 35% das implementações falham e que o resultado de até 80% dos projetos são 

questionáveis por excederem o tempo e/ou orçamento propostos. 

Pela elevada quantidade de projetos questionáveis, no entanto, deduz-se que exis-

tem, ainda, inúmeras lacunas a serem preenchidas, evidenciando a necessidade de melhor 

gestão tanto do planejamento de implementação e quanto da seleção no momento da aqui-

sição do sistema. Ganly (2011) considera as seis principais armadilhas na implementação 

de um ERP: 
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1. escopo inadequado ou deficiente de ERP; 

2. ausência do comprometimento dos gestores; 

3. orçamento insuficiente ou inadequado; 

4. administração e treinamento inadequados; 

5. gestão e time de projeto inexperientes; 

6. modificações extensivas. 

Com exceção do segundo item, os demais decorrem, mesmo que indiretamente, 

de projetos mal elaborados e de aquisição mal encaminhada.  

A opção em se adotar um ERP, apesar de ser um desejo usual dos altos executi-

vos de todas as empresas, sempre é uma decisão complexa. No entanto observa-se ser 

frequente uma expectativa acima daquilo que as aplicações geralmente oferecem. Colân-

gelo Filho (2001) considera que há três classes de motivos que levam uma empresa a 

implantar um ERP: 

 Negócios: visa elevar a lucratividade ou o fortalecimento da posição com-

petitiva da organização. 

 Legislação: visa atender as exigências legais as quais a empresa deve cum-

prir e que não são atendidos pelos sistemas legados (aqueles em uso na em-

presa). 

 Tecnologia: visa atender as mudanças necessárias decorrentes da obsoles-

cência econômica das tecnologias em uso ou as exigências de parceiros de 

negócios. 

Há, no entanto, algumas expectativas mínimas comuns (KOCH, 1999; COLÂN-

GELO FILHO, 2001), destacando-se dentre outras: 

a) informações gerenciais ou executivas; 

b) informações financeiras integradas; 

c) redução de inventário; 

d) falta de integração entre os sistemas legados. 

A complexidade de um ERP faz com que poucas se aventuram a desenvolver um 

sistema próprio, porém, dificilmente uma solução de mercado tem aderência total às suas 

estratégias e à sua infraestrutura, o que pode fazer com que adquiram um sistema padrão 

para posterior customização, a fim de atender as suas exigências. 
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As customizações são os ajustes necessários que possibilitam a ampla abrangên-

cia do sistema e referem-se a novos - e muitas vezes custosos - desenvolvimentos efetu-

ados pela própria fornecedora ou por terceiros - como as consultorias ou as “fábricas de 

software” – o que pode representar o risco de redução de flexibilidade para atualizações 

do sistema. 

Segundo Davenport (1998, p.123): “[...] implantar um sistema de gestão sem 

antes entender as implicações dos negócios faz com que o sonho da implantação se trans-

forme rapidamente em um pesadelo”.  

Logo, ao se selecionar um ERP para ser adotado pela empresa, há a necessidade 

de desenvolver-se um procedimento para avaliar os sistemas candidatos que estejam es-

trategicamente alinhados ao negócio possibilitando assim ao decisor, um recurso que re-

duza os riscos e incertezas da decisão. Pretende-se, desta maneira, resolver um complexo 

problema não estruturado levando em conta não apenas os requisitos técnicos de uma 

solução em tecnologia, mas, os requisitos do negócio e de suas estratégias para atuação 

no mercado. 

A propósito da estratégia fica evidente que um possível interesse pela adoção de 

um ERP esteja relacionado à obtenção de eficiência empresarial, o que torna pertinente 

considerar a base de recursos da empresa bem como a adequação de sua cadeia de valor. 

Collis e Montgomery (1997) esclarecem que as empresas possuem um conjunto 

de ativos tangíveis, intangíveis e capacidades únicas que permitem que elas se diferen-

ciem no mercado em que atuam. Estes ativos são chamados de recursos. Do ponto de 

vista da cadeia de valor, Porter (1992) aponta a tecnologia como parte componente das 

atividades de apoio e, especificamente, menciona o desenvolvimento de sistemas de in-

formação como função desta atividade. Esse autor defende que o adequado gerencia-

mento da cadeia de valor, constituída de atividades primárias e de suporte, ou apoio, é o 

que permite à empresa atingir a eficiência necessária à obtenção de vantagem competi-

tiva. 

A pesquisa visou identificar quais são os critérios de avaliação que devem ser 

considerado quando de um processo de seleção de ERP. Os pesquisadores deste projeto 

entendem que se esses critérios tiverem definições adequadas, os decisores na aquisição 

de ERP poderão selecioná-los com maior precisão e de forma mais segura e confortável. 
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Pretende-se futuramente, em pesquisa complementar a esta, aplicar esses critérios 

de avaliação em um Sistema de Apoio à Decisão (SAD).  

A seleção de fornecedores é uma tarefa árdua e exige esforço por parte do contra-

tante, sob pena de fracasso e geração de ambiente de animosidade na relação cliente-

fornecedor, caso a seleção não obedeça a critérios pré-estabelecidos (PEREZ; ZWIC-

KER, 2005). Desta forma, mais do que buscar fornecedores, as empresas devem buscar 

relações duradouras de parceria com seus fornecedores.  

Perez e Zwicker (2005) enfatizam que a capacitação tecnológica, a perspectiva de 

um relacionamento duradouro, a postura ética, a excelência dos serviços prestados, a ca-

pacidade de expansão de futuras ofertas de soluções, são, dentre outros, fatores relevantes 

e que devem ser levados em conta ao se escolher um fornecedor. Por suas características, 

a seleção de um aplicativo como o ERP deve seguir critérios previamente definidos pelos 

gestores tomadores de decisão.  

Mendes e Escrivão Filho (2007) apresentaram um roteiro considerado ideal para 

atender a aquisição de Sistemas Integrados de Gestão e possibilita a avaliação das ade-

quações e impactos nas mudanças da organização. O estudo apresentado, no entanto, não 

orienta sobre a escolha do sistema ou fornecedor (figura 1). 

 

Figura 1 - Roteiro ideal para aquisição de ERP. 

 
Fonte: Adaptado de Mendes e Escrivão Filho (2007). 
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O quadro 1 descreve as partes e etapas propostas pelos autores. 

Quadro 1 - Partes e etapas do roteiro ideal para aquisição de ERP. 
Parte Etapa Descrição 

A 

Avaliação sobre 

a necessidade de 

ERP 

1 
Análise da situação  

atual 
Reflete e discute sobre os pontos fortes e fracos da empresa 

2 
Análise conceitual do 

ERP 
Estudo imparcial sobre os sistemas, sem focar uma solução es-

pecífica 

3 
Análise do ERP como so-

lução 
Confronto conceitual e genérico do sistema com os pontos for-
tes e fracos da empresa 

B 
Seleção e ade-

quação 

4 
Análise dos processos da 

empresa 
Revisão dos processos para avaliar a necessidade de customiza-

ções, adaptações e modificações no sistema 

5 Seleção do sistema Análise dos sistemas disponíveis no mercado pela avaliação de 
suas características técnicas 

6 Adequação Comparação entre as funcionalidades e processos do sistema e 
as necessidades organizacionais 

7 Análise de custo Identificação dos itens de custo: customizações, consultorias, 

hardware e manutenção 

C 

Implementação 

do sistema inte-

grado 

8 
Definição da equipe de 

implementação 
Constituída por funcionários experientes tecnicamente em im-

plementação de sistemas e no negócio da empresa 

9 
Planejamento das ativi-

dades de implementação 

Estabelecimento do escopo do projeto e o tempo necessário 

para a execução. Definição dos módulos a serem implantados, 
ordem de implementação, responsabilidades e planos de contin-

gência 

10 
Implementação dos mó-

dulos do sistema 
Parametrização e/ou customizações, de acordo com a adequa-
ção prevista na parte B 

D 
Conscientização 

e treinamento 

11 
Palestras e seminários de 

conscientização 

Esclarecimento aos envolvidos sobre o sistema, mudanças in-

troduzidas, importância organizacional, implicações sobre má 
utilização, e relevância do seu papel. 

12 Treinamento gerencial Para a alta administração e o corpo gerencial, focando aspectos 

e possibilidades gerenciais do sistema. 

13 Treinamento operacional Realizado por área da empresa, focando os módulos específicos 

E Utilização 

14 
Identificação de modifi-

cações no sistema 
Identificação das mudanças e atualizações das regras de negó-

cio com o passar do tempo 

15 Feedback 
Observação se as modificações necessárias para atender as mu-
danças nas regras de negócio são simples ou exigem novos de-

senvolvimentos, com nova aplicação do roteiro 

Fonte: Adaptado de Mendes e Escrivão Filho (2007). 

 

O processo de seleção usualmente inicia-se pela emissão de uma requisição de 

proposta conhecida em inglês por Request for Proposal - RFP, que é um convite aos 

potenciais fornecedores para que eles submetam à organização as ofertas para produtos 

ou serviços específicos. Esse documento é um questionário que envolve os requisitos da 

organização, não apenas quanto ao preço, mas deve incluir, ainda, informações mais pro-

fundas sobre a fornecedora de produto ou serviço, tais como: dados financeiros, compe-

tência técnica, previsão de implementação, referências comerciais e principalmente um 

detalhamento sobre o produto a fim de se verificar o seu grau de aderência aos negócios 

da empresa compradora. Os requisitos variam de empresa a empresa e, não raro, chegam 

a centenas de itens a serem analisados (MEDEIROS Jr., 2007). 

Os dados fornecidos pelo RFP poderão, então, em uma pesquisa futura, serem 

agrupados conforme os critérios a definidos nesta pesquisa e com a utilização de um SAD 
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de método do processo de rede analítica (Analytic Network Process - ANP), o qual pos-

sibilita ao decisor considerar a possível existência de dependências entre os fatores de 

decisão e analisar o efeito e retroalimentação decorrentes dessas dependências. Isso será 

obtido por julgamentos e uso de medições por escalas proporcionais (SAATY, 2001). O 

método permite a construção de diversos cenários, para problemas complexos de decisão. 

A relevância do tema torna-se evidente uma vez há, ainda, uma quantidade consi-

derável de empresas que ainda não utilizaram pacotes de software ERP para integrar os 

dados e processos de seus departamentos em um sistema único. Estudos do Centro de 

Estudo Sobre as Tecnologias de Informação e Comunicação (CETIC, 2012), órgão do 

Comitê Gestor da Internet, demonstram que a proporção dessas empresas representaram, 

em média, 62% do total das empresas em 2011 e, mesmo nas empresas com mais de 250 

funcionários 23% não o utilizam (tabela 1). 

 

Tabela 1 - Proporção de empresas que utilizaram pa-

cotes de software ERP para integrar os dados e proces-

sos de seus departamentos em um sistema único. 

Porte Sim Não NS/NR 

Total 31 62 7 

10 a 49 23 69 8 

50 a 249 50 46 5 

250 ou mais 76 23 1 

Fonte: Adaptado de CETIC (2012) 

 

Esta prévia abordagem fundamenta a proposição do seguinte problema de pes-

quisa: Como ocorre a inter-relação entre as estratégias de TI e de negócio em um 

processo decisório para seleção de um Sistema Integrado de Gestão (ERP)? 

Como objetivo geral a pesquisa pretendia verificar a conjugação de atributos de 

tecnologia e de estratégia para viabilizar a seleção de um ERP em Sistema de Apoio à 

Decisão. Especificamente o trabalho buscou: 

1. identificar as variáveis (critérios de avaliação de ERP) relevantes do ponto 

de vista de tecnologia; 

2. identificar as variáveis (critérios de avaliação de ERP) relevantes do ponto 

de vista do negócio; 

3. estabelecer a relação entre os critérios de TI e estratégia para o uso no Sis-

tema de Apoio à Decisão; 

4. validar o modelo estrutural que inter-relacione as estratégias de negócio e 

as estratégias de TI conforme perspectivas estratégicas para obter-se o ali-

nhamento. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Estratégia Empresarial 

As origens do conceito de estratégia iniciaram-se nos aspectos militares, onde o 

termo “estratégia” provém da palavra “strategos” que significa “magistrado-chefe ou co-

mandante-chefe” (GHEMAWAT, 2007). 

O primeiro motivador do pensamento estratégico foi Alfred Sloan, executivo da 

empresa General Motors de 1923 a 1943, que trouxe a ideia da estratégia baseada nas 

forças e fraquezas de seu concorrente, a Ford Motor Company. Na década de 1930, Ches-

ter Barnard, executivo da empresa New Jersey Bell, chamou a atenção dos administrado-

res para os “fatores estratégicos” que resultam das ações das pessoas e da organização 

(GHEMAWAT, 2007). 

Whipp (2004) aponta que o desenvolvimento da estratégia pode ser explorado em 

quatro estágios. O primeiro compreende a origem do termo estratégia e suas derivações. 

O segundo estágio descreve a evolução da estratégia, o terceiro destaca as abordagens 

norte-americana e a europeia e suas diferenças. Já o último estágio demonstra os desafios 

que a estratégia enfrenta em relação aos principais objetos de pesquisa empírica e os pro-

blemas relacionados. 

Drucker (1954) afirma que na fase das grandes empresas, gerenciar significa res-

ponsabilidade para procurar moldar o ambiente econômico, para planejar, iniciar e exe-

cutar mudanças nesse ambiente, para neutralizar constantemente as limitações de circuns-

tâncias econômicas sobre a liberdade de ação das empresas. 

Segundo Ghemawat (2007), Theodore Levitt e Igor Ansoff se opunham em rela-

ção ao modo como a competência distintiva deveria ser tratada. Levitt argumentava que 

as empresas não deveria apenas focar na competência distintiva, mas deveriam focar nos 

seus clientes através da criação e modificação de produtos para suprir os desejos e neces-

sidades. Já Ansoff, argumentava que as empresas deveriam avaliar os investimentos em 

novos produtos para não implicar em riscos desnecessários. Assim, Ansoff propôs quatro 

categorias para determinar a relação comum da estratégia de negócio, baseados em uma 

matriz de intersecção entre produtos novos e antigos, mercados novos e antigos: penetra-

ção de mercado, desenvolvimento de mercado, desenvolvimento de produto e diversifi-

cação. 
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A visão baseada em recursos é um modelo de desempenho voltado para os recur-

sos e capacidades dirigidas pelas empresas em busca de fontes de vantagem competitiva. 

Os recursos podem ser tanto tangíveis como uma empresa, seus produtos ou equipamen-

tos, como intangíveis, por exemplo, sua reputação ou o trabalho em equipe entre seus 

colaboradores. Já as capacidades, também podem ser definidas como tangíveis e intangí-

veis, permitindo que uma empresa crie e implemente suas estratégias, através dos recursos 

disponíveis (BARNEY; HESTERLY, 2008). 

Segundo Harrison (2005), empresas que se antecipam no avanço tecnológico, con-

seguem estar um passo à frente dos concorrentes, que precisam imitar ou investir mais 

em pesquisa e desenvolvimento para chegar ao mesmo patamar. Há casos em que a união 

e colaboração de duas ou mais empresas pequenas, pode enfraquecer a fatia do mercado 

de concorrentes grandes. 

Hamel (2002) sugere que a tecnologia da informação está presente em toda a em-

presa como uma arquitetura presente na infraestrutura de hardware e software. Empresas 

têm suas necessidades supridas através de uma infraestrutura de informações que seja 

flexível (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004), sendo necessário decidir a quem, como 

e quando reportar as informações e que a arquitetura pode ser segmentada em diversas 

áreas como financeira, social e estratégica. Essa arquitetura estratégica aborda a oportu-

nidade e realiza o vínculo entre o hoje e o amanhã que irá apenas identifica as principais 

capacidades a serem edificadas e não como deve ser realizado (HAMEL, 20 

2.2 O Alinhamento da Estratégica de TI com a Estratégia Corporativa 

Segundo Chan e Huff (1993), o alinhamento estratégico é a integração da TI com 

as estratégias fundamentais e as competências essenciais de uma organização. Strassmann 

(1997) entende que alinhamento é a entrega dos resultados desejados. 

Ao se alinharem estruturas de forma adequada, esperam-se resultados vantajosos. 

Henderson e Venkatraman (1993), desenvolveram um modelo para analisar alinhamento 

da estratégica de TI com a estratégia corporativa, o qual apresenta quatro blocos que re-

presentam os quatro domínios da escolha estratégica (figura 2).  

O par de blocos à esquerda foca o Negócio, enquanto o par da direita foca a Tec-

nologia de Informação. Por outro ponto de vista, o par superior (dos domínios externos) 

representa a Estratégia, enquanto o par inferior (dos domínios internos) representa a In-

fraestrutura. 
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O inter-relacionamento é tal que qualquer decisão estratégica envolve decisões em 

um ou mais domínios.  

 

Figura 2 -Modelo de alinhamento estratégico. 

 
Fonte: Adaptado de Henderson e Venkatraman (1993). 

 

Um domínio orienta ou impacta atividades em um ou mais dos outros. A estratégia 

de negócio, por exemplo, impacta a infraestrutura organizacional e a estratégia de TI im-

pacta a infraestrutura de TI.  

Este modelo permite às organizações analisarem em que domínios elas são fortes 

ou fracas, e quais os efeitos de uma decisão em um domínio sobre os demais.  

Apesar de o alinhamento estratégico ser feito geralmente no domínio externo, ou 

seja, na relação entre as estratégias de negócio e de TI, isto não significa que o domínio 

interno (relação entre as infraestruturas organizacional e de TI), seja secundário ou menos 

importante. 

Henderson e Venkatraman (1993) consideram dois tipos de integração entre os 

domínios de negócio e de TI. Um tipo é a integração estratégica, que vincula a estratégia 

de negócio à estratégia de TI, refletindo os domínios externos. Outro tipo é a integração 

funcional, refletindo os domínios internos, que vincula a infraestrutura organizacional à 

infraestrutura de TI. 

Cada domínio contém, ainda, três conjuntos de escolha, conforme identificados 

na figura 3. 
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Figura 3 - Modelo de alinhamento estratégico com conjuntos de 

escolha. 

 
 

Fonte: Adaptado de Henderson e Venkatraman (1993). 

 

2.2.1 Estratégia de Negócios 

O conjunto de escolha da Estratégia de Negócios inclui: 

2.2.1.1 Escopo do Negócio: 

São as decisões e escolhas que definem o campo de concorrência da empresa 

como: produtos, nicho, clientes, etc.. Inclui as forças competitivas de Porter (1992) 

(LUFTMAN; LEWIS; OLDACH, 1993; CURTIN, 1996a, 1996b, 1996c). 

As perguntas típicas são: qual é o nosso negócio? Quais são os nossos produtos, 

serviços e mercados-alvos? (CURTIN, 1996a, 1996b, 1996c) 

2.2.1.2 Competências Distintivas: 

São as áreas que determinam como as empresas vão competir na entrega de seus 

produtos ou serviços. Essas decisões determinam os atributos da estratégia, tais como 

política de preços, foco na qualidade etc., que criam a aptidão da empresa em diferenciar 

seus produtos ou serviços da concorrência. Definem por que um cliente escolhe comprar 

ou usar o que uma empresa em particular oferece (LUFTMAN; LEWIS; OLDACH, 1993; 

CURTIN, 1996a, 1996b, 1996c). 

A pergunta típica é: no que devemos nos concentrar em fazer melhor a fim de nos 

distinguirmos de nossos concorrentes? (CURTIN, 1996a, 1996b, 1996c) 
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2.2.1.3 Governança do Negócio: 

São as decisões referentes a eventuais parcerias ou a terceirizações visando obter 

vantagens de escala para o atendimento de um mercado em particular. Define, se uma 

empresa vai entrar em um mercado em particular, isoladamente ou em aliança, parceria 

ou terceirização, com outras empresas (LUFTMAN; LEWIS; OLDACH, 1993; CURTIN, 

1996a, 1996b, 1996c). 

A pergunta típica é: de que relações com negócios externos e/ou joint ventures 

nós dependemos? (CURTIN, 1996a, 1996b, 1996c) 

2.2.2 Infraestrutura e Processos Organizacionais 

O conjunto de escolha da Infraestrutura e Processos Organizacionais contém: 

2.2.2.1 Infraestrutura Administrativa: 

São escolhas que estabelecem a estrutura de gestão e de processo de trabalho que 

uma empresa vai operar. É a estrutura de regras, responsabilidades e poder da empresa 

(LUFTMAN; LEWIS; OLDACH, 1993; CURTIN, 1996a, 1996b, 1996c). 

As perguntas típicas são: qual é a nossa estrutura organizacional? Quem se reporta 

a quem? (CURTIN, 1996a, 1996b, 1996c) 

2.2.2.2 Processos de Negócio: 

São escolhas que determinam como as funções básicas do negócio irão operar ou 

fluir. Definem o quanto os fluxos de trabalho serão reestruturados ou integrados para me-

lhorar a eficiência e a eficácia das empresas. 

Neste campo, pode-se avaliar a relação entre os processos e a TI, uma vez que 

melhorias de processos podem representar modificações em TI ou seu uso efetivo pode 

representar a necessidade de uma reestruturação nos processos administrativos (LUFT-

MAN; LEWIS; OLDACH, 1993; CURTIN, 1996a, 1996b, 1996c). 

A pergunta típica é: quais são os nossos processos chave de negócio? (CURTIN, 

1996a, 1996b, 1996c) 

2.2.2.3 Habilidades de Negócio: 

São escolhas onde se devem definir claramente os recursos humanos envolvidos 

na estratégia e a eventual necessidade de contratação de serviços terceirizados. Devem 
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ser considerados a experiência, os valores e as normas que se exigem dos profissionais 

para que a estratégia tenha sucesso. Devem observar, ainda, se essas habilidades vão im-

plicar em conflito com as normas e os valores tradicionais das empresas (LUFTMAN; 

LEWIS; OLDACH, 1993; CURTIN, 1996a, 1996b, 1996c). 

A pergunta típica é: que recursos humanos nós temos (ou necessitamos) para 

acompanhar nossas concorrências específicas? (CURTIN, 1996a, 1996b, 1996c) 

2.2.3 Estratégia de TI 

O conjunto de escolha da Estratégia de TI contém: 

2.2.3.1 Escopo de Tecnologia: 

Especifica as tecnologias críticas responsáveis pelo sucesso da organização, tais 

como sistemas de base de conhecimento, robotização, multimeios, etc. (LUFTMAN; LE-

WIS; OLDACH, 1993; CURTIN, 1996a, 1996b, 1996c). 

A pergunta típica é: que tecnologias tanto suportam quanto criam oportunidades 

de negócios estratégicos? (CURTIN, 1996a, 1996b, 1996c) 

2.2.3.2 Competências Sistêmicas: 

Características importantes de TI críticas na criação ou extensão das estratégias 

de negócios, tais como conectividade, acessibilidade, confiabilidade etc. (LUFTMAN; 

LEWIS; OLDACH, 1993; CURTIN, 1996a, 1996b, 1996c). 

A pergunta típica é: que características de TI criam vantagens de negócios? (CUR-

TIN, 1996a, 1996b, 1996c) 

2.2.3.3 Governança de TI: 

Definição da propriedade da tecnologia (usuário final, comitê gestor, etc.) ou da 

possibilidade de alianças tecnológicas como parcerias, terceirizações ou ambas, ou, ainda, 

decisões comprar ou fazer (make-or-buy) (LUFTMAN; LEWIS; OLDACH, 1993; CUR-

TIN, 1996a, 1996b, 1996c). 

A pergunta típica é: de quais relacionamentos externos como terceirização, deci-

sões comprar ou fazer etc., nós dependemos? (CURTIN, 1996a, 1996b, 1996c) 
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2.2.4 Infraestrutura e Processos de TI 

O conjunto de escolha da Infraestrutura e Processos de TI contém: 

2.2.4.1 Arquiteturas de TI: 

São as escolhas, prioridades ou políticas que sintetizam as aplicações, dados, sof-

tware e hardware em uma plataforma coesa (LUFTMAN; LEWIS; OLDACH, 1993; 

CURTIN, 1996a, 1996b, 1996c). 

A pergunta típica é: quais são as nossas opções de plataformas, hardware, sof-

tware, configurações de rede e arquitetura de dados? (CURTIN, 1996a, 1996b, 1996c) 

2.2.4.2 Processos de TI: 

É a configuração quanto às práticas de desenvolvimento de aplicações e controles 

gerenciais dos sistemas (LUFTMAN; LEWIS; OLDACH, 1993; CURTIN, 1996a, 1996b, 

1996c). 

A pergunta típica é: quais são os processos de TI: desenvolvimento, manutenção, 

operações de sistema, administração de base de dados? (CURTIN, 1996a, 1996b, 1996c) 

2.2.4.3 Habilidades de TI: 

São as experiências, competências, comprometimentos, valores e normas que re-

gem as tarefas no objetivo da produção e entrega de produtos e/ou serviços de TI (LUFT-

MAN; LEWIS; OLDACH, 1993; CURTIN, 1996a, 1996b, 1996c). 

A pergunta típica é: quais são as habilidades que os nossos gestores de TI, e pes-

soal de apoio, necessitam para manter a arquitetura e executar os processos? (CURTIN, 

1996a, 1996b, 1996c) 

2.3 Alinhamento Estratégico 

Henderson e Venkatraman (1993) consideram que o alinhamento estratégico é um 

resultado simultâneo, tanto de um ajuste estratégico, quanto de uma integração funcional. 

O ajuste estratégico é obtido quando se tomam decisões que posicionam a empresa 

adequadamente no mercado, quando no domínio do negócio, ou as tecnologias na em-

presa, quando no domínio de TI. Um bom ajuste estratégico permite capitalizar a estru-

tura, processos e habilidades das pessoas na implementação da estratégia organizacional 

(no domínio dos negócios) ou de tecnologia (no domínio de TI). 
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A integração funcional, por seu lado, representa o alinhamento entre os elementos 

associados diretamente no negócio e aqueles que têm a ver com a tecnologia em si. A 

integração funcional é importante, porque, para se efetuar mudanças nas estratégias de 

negócios, podem-se aproveitar as oportunidades de TI e, porque, se as estratégias de ne-

gócios se modificam isso terá impacto na respectiva estratégia. 

Para se atingir esse alinhamento, Henderson e Venkatraman (1993) propõe trian-

gulações entre os seguintes elementos: 

 Área das forças de mudança que se aplicam ao domínio (“âncora do domí-

nio”). 

 Área que constitui o domínio em questão (“pivô do domínio”). 

 Área que é afetada pelas mudanças (“domínio impactado”). 

A triangulação reduz a complexidade de se ter de ajustar os quatro componentes, 

simultaneamente, garantindo ao mesmo tempo um ajuste estratégico e uma integração 

funcional entre os componentes. 

A aplicação do modelo é feita por três atividades sucessivas (HENDERSON; 

VENKATRAMAN, 1993; LUFTMAN; LEWIS; OLDACH, 1993; CURTIN, 1996c): 

1. Seleciona-se uma perspectiva estratégica para obter-se o alinhamento e 

identifica-se o “domínio pivô”. Existem quatro perspectivas que se podem 

utilizar com esse propósito: execução da estratégia; potencial para competir, 

potencial de tecnologia e nível de serviço. 

2. Seleciona-se o método de ajuste, o que pode significar realizar inovações 

nos processos organizacionais ou somente modificar os planos tecnológicos 

por uma avaliação melhor dos projetos de TI. 

3. Finalmente, incorporam-se os resultados no domínio não analisado, regres-

sando-se ao primeiro passo para selecionar uma nova perspectiva estraté-

gica, ou seja, um novo triângulo que inclua esse elemento. 

As perspectivas citadas no primeiro passo estão apresentadas, a seguir, juntamente 

com a visão quanto ao papel do executivo principal e do gestor de TI da organização e do 

critério de desempenho: 

2.3.1 Perspectiva da Execução da Estratégia 

Nesta perspectiva, a infraestrutura e os processos de TI são definidos em função 

dos processos de negócio que se desejam apoiar pelo qual a TI se constitui mais um ins-
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trumento de implementação, do que um facilitador da inovação como ocorre nas perspec-

tivas de potencial competitivo e de potencial da tecnologia. Esta é a perspectiva mais 

tradicional. Baseadas em uma estratégia de negócio determinada, definem-se a infraes-

trutura e os processos de negócios e de tecnologia (figura 4). A TI apoia os processos de 

melhoria sem, no entanto, afetar as estratégias da organização. 

Shimizu, Carvalho e Laurindo (2006) citam como exemplo as empresas que ne-

cessitam de apoio de TI para atenderem as suas necessidades, como a McGraw Hill em 

sua estratégia de produzir livros sob encomenda para as universidades americanas. 

 

Figura 4 - Perspectiva da Execução da Estratégia. 

 
Fonte: Adaptado de Luftman, Lewis e Oldach (1993). 

 

2.3.2 Perspectiva do Potencial da Tecnologia 

Este enfoque concentra-se em utilizar as tecnologias para a instrumentação de no-

vas estratégias de negócios. Para isso necessita-se conhecer as forças e as debilidades da 

infraestrutura interna de tecnologia e administrar adequadamente o risco tecnológico. 

Neste caso, a inovação dá-se, fundamentalmente, nos processos tecnológicos e não nos 

processos organizacionais. 

Pode-se aplicar esta perspectiva (figura 5), por exemplo, quando a área de TI muda 

os seus mecanismos de entrega de seus produtos para as áreas funcionais, descentrali-

zando atividades que antes eram competência exclusiva da área central de TI. Neste caso, 

os processos de informática modificam-se para permitir a instrumentação de novas estra-

tégias de negócio, como, p.ex., reduzir o tempo para o desenvolvimento de um novo pro-

duto financeiro. 
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Figura 5 - Perspectiva do Potencial da Tecnologia. 

 
Fonte:  Adaptado de Luftman, Lewis e Oldach (1993). 

 

Shimizu, Carvalho e Laurindo (2006) citam como exemplo livrarias tradicionais 

como a Cultura, Saraiva e Siciliano que adotaram uma nova estratégia de TI ao montarem 

as suas megastore informatizadas ou um site na Internet. 

2.3.3 Perspectiva do Potencial Competitivo 

Este enfoque concentra-se em descobrir oportunidades para inovar os processos 

de uma empresa aproveitando as oportunidades oferecidas pela TI (figura 6). A perspec-

tiva enfatiza na integração funcional entre as estratégias de negócios e de TI, utilizando 

as estratégias de TI como um facilitador (âncora) para transformar a infraestrutura e os 

processos do negócio (domínio impactado). 

Shimizu, Carvalho e Laurindo (2006) citam como exemplo as empresas que nas-

ceram como pure players na Internet, como a Amazon.com. Pode-se citar ainda a Sub-

marino.com.br no Brasil. 

 

Figura 6 - Perspectiva do Potencial Competitivo. 

 
Fonte: Adaptado de Luftman, Lewis e Oldach (1993). 
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2.3.4 Perspectiva do Nível de Serviço 

Esta perspectiva enfatiza a entrega de produtos e serviços de tecnologia na orga-

nização e o seu método de ajuste associado é o relativo à elaboração e execução de planos 

tecnológicos (figura 7). A administração estratégica destina-se a decidir como responder 

às necessidades dos clientes e o papel do executivo consiste em fixar prioridades e em 

balancear os resultados tanto os de curto, quanto os de longo prazo. 

Um erro comum dos executivos de TI é ter planos de sistemas demasiadamente 

amplos, com a pretensão de cobrir todas as necessidades do negócio, desde as verdadei-

ramente importantes até as desejáveis, mas não fundamentais, e como resultado os esfor-

ços dispersam-se, e não se obtém os objetivos ambicionados no princípio. 

Shimizu, Carvalho e Laurindo (2006) citam como exemplo as empresas que ter-

ceirizam serviços de TI, como a Kodak e a British Airways. 

 

Figura 7 - Perspectiva do Nível de Serviço. 

 
Fonte: Adaptado de Luftman, Lewis e Oldach (1993). 
 

O quadro 2 demonstra o papel desempenhado pelo principal executivo e pelo ges-

tor de TI, e respectivos critérios de desempenho. 

 

Quadro 2 - Resumo por perspectiva do papel do principal executivo e do gestor de TI, e respecti-

vos critérios de desempenho. 

Perspectiva Papel do principal executivo Papel do gestor de TI Critério de desempenho 

Execução da Estratégia Formulador de estratégia Implantador de estratégia Centro de Custo/Serviço 

Potencial da Tecnologia Visionário de negócios Arquiteto de tecnologia Liderança tecnológica 

Potencial Competitivo Visionário de negócios Catalisador Liderança em negócios 

Nível de Serviço Priorizador Liderança executiva Satisfação do cliente 

Fonte: Adaptado de Luftman, Lewis e Oldach (1993). 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 Método de Pesquisa 

Para a realização da análise quantitativa foram utilizados os dados obtidos pelo 

questionário previamente elaborado e cujo link foi enviado a membros da CIESP o qual 

consta no Apêndice A.  

A composição mínima da amostra quantitativa baseou-se em recomendações de 

Hair et al. (2005), que sugere um número de 5 a 10 questionários (observações) preenchi-

dos por variáveis latentes formativas estudadas (caminhos que recebem seta no modelo 

estrutural), que, no caso deste estudo, são quatro, conforme pode ser verificado no modelo 

proposto.  

3.2 Modelagem de Equação Estrutural  

Como técnica de análise foi utilizada a Modelagem de Equação Estrutural (Struc-

tural Equation Modeling – SEM). A proposta foi avaliar o modelo estrutural conforme 

figura 8, baseado no modelo teórico de Henderson e Venkatraman (1993), conforme fi-

gura 3. 

 

Figura 8 – Modelo de Equação Estrutural baseado no modelo teórico de Henderson e 

Venkatraman (1993) 

 
Fonte: os pesquisadores 
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No modelo apresentado na figura 8 os constructos Estratégia de Negócio (Estra-

tégia_Negócio), Estratégia de TI (Estratégia_TI), Infraestrutura Organizacional (In-

fra_Organizacional) e Infraestrutura de TI (Infra_TI), representados pelos quatro círcu-

los centrais de maior tamanho, são constructos de segunda ordem, uma vez que são 

formados por constructos de primeira ordem representados pelos três círculos me-

nores respectivamente vinculados aos de segunda ordem. 

O modelo geral da figura 8 apresenta quatro constructos, porém para cada modelo, 

foram avaliados três constructos, com base nas perspectivas teóricas apresentadas nas 

figuras 4 a 7 conforme o modelo de Henderson e Venkatraman (1993). 

Os modelos de equações estruturais são esquematicamente representados pela uti-

lização particular de três símbolos geométricos: o círculo (ou elipse), o quadrado (ou re-

tângulo), a seta de ponta simples e uma seta de ponta dupla (BYRNE, 2001). A convenção 

de uso desses quatro símbolos geométricos é apresentada no quadro 2: 

 

Quadro 2 – Símbolos utilizados no SEM 

 

Círculos ou elipses representam variáveis 

ou constructos latentes não observados. 

 Quadrados ou retângulos representam vari-

áveis observadas. 

 Setas de pontas simples representam o im-

pacto de uma variável em uma outra. 

Fonte: os pesquisadores 

 

O termo Modelagem de Equação Estrutural (Structural Equation Modeling - 

SEM) não designa uma técnica única, mas, sim, uma família de procedimentos relacio-

nados (KLINE, 2011). Para esse autor, outros termos como a análise da estrutura de co-

variância e a modelagem da estrutura de covariância também são utilizadas na literatura 

para classificar essas várias técnicas juntas em uma única técnica. 

Para Hair et al. (2005) consideram que a SEM engloba uma família inteira de 

modelos conhecida por muitos nomes, entre eles a análise de estrutura de covariância, 

análise de variável latente, análise fatorial confirmatória, ou simplesmente análise LIS-

REL (software computacional popular). A Modelagem de Equação Estrutural utiliza uma 

série de relações de dependência simultaneamente sendo particularmente útil quando uma 

variável dependente se torna independente em subsequentes relações de dependência 
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(HAIR et al., 2005). Esse conjunto de relações, cada uma com variáveis dependentes e 

independentes, é a base da SEM.  

De acordo com Byrne (2001), SEM é uma metodologia estatística que usa uma 

aproximação confirmatória (teste de hipóteses) para a análise de uma teoria estruturada 

que afeta algum fenômeno. Tipicamente, essa teoria representa um processo causal que 

gera observações em múltiplas variáveis. Para Byrne (2001), o termo SEM engloba dois 

importantes aspectos de procedimento: 

 que o processo causal em estudo é representado por uma série de equações 

estruturais (i. e., regressão) e 

 essas relações estruturais podem ser modeladas ilustradamente, a fim de que 

se possa conceituar de forma clara a teoria que está sendo estudada. 

Segundo Hair et al. (2005), a formulação básica da SEM, em termos de equações, 

pode ser entendida pelo sistema da figura 8: 

 

Figura 8 – Formulação básica do SEM 

Y1  =  X11 + X12 + X13+ ....+ X1n 

Y2  =  X21 + X22 + X23+ ....+ X2n 

. 

. 

Ym  =  Xm1 + Xm2 + Xm3+ ....+ Xmn 

(métrica) (métricas, não métricas) 
Fonte: Hair et al. (2005) 

 

A SEM tem sido utilizada em quase todas as possíveis áreas de estudo, incluindo 

educação, marketing, psicologia, sociologia, administração, saúde, demografia, compor-

tamento organizacional, biologia e em genética (HAIR et al., 2005). Para esses autores as 

razões para interesse nessa técnica nas diversas áreas apontadas são duas: 

1. fornece um método direto para lidar com múltiplas relações simultanea-

mente enquanto fornece eficiência estatística e; 

2. a sua habilidade para avaliar as relações em âmbito geral e fornecer uma 

transição da análise exploratória para a análise confirmatória. 

Pelo fato de trabalhar com relações entre variáveis, a SEM permite a análise de 

dados para propósitos de inferência. Em contraste, a maioria das outras técnicas multiva-

riadas são essencialmente descritivas por natureza (como, por exemplo, a análise fatorial 

exploratória), de forma que o teste de hipóteses torna-se difícil, se não, impossível 

(BYRNE, 2001). 
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Nas ciências comportamentais, os pesquisadores estão frequentemente interessa-

dos em estudar constructos teóricos, os quais não podem ser observados diretamente. Es-

ses fenômenos abstratos são conhecidos como variáveis latentes ou fatores. Exemplos de 

variáveis latentes em psicologia são: autoconceito e motivação; em educação: habilidade 

verbal e expectativa do professor; em economia: capitalismo e classe social (BYRNE, 

2001). 

Para Hair et al. (2005), uma vez que as variáveis latentes não são observadas de 

forma direta, consequentemente, não podem ser medidas de forma direta, mas podem ser 

representadas ou medidas por uma ou mais variáveis (indicadores). Cabe ao pesquisador 

fazer a definição operacional para definir uma variável latente utilizando um constructo. 

Em contrapartida às variáveis latentes, as variáveis observáveis ou variáveis manifestá-

veis são passíveis de mensuração direta pelo pesquisador (BYRNE, 2001). 

Segundo Byrne (2001), ao se trabalhar com SEM, é recomendável que se faça a 

distinção entre variáveis latentes exógenas e as variáveis latentes endógenas. A variável 

exógena atua como preditora ou “causa” para outros constructos ou variáveis no modelo 

(HAIR et. al., 2005). As variáveis latentes exógenas são sinônimo de variáveis indepen-

dentes, uma vez que provocam flutuações no valor de outras variáveis latentes no modelo. 

Mudanças no valor das variáveis exógenas não são explicadas pelo modelo. São influen-

ciadas por fatores externos ao modelo (BYRNE, 2001). 

Já, a variável latente endógena é a que atua como dependente ou de resultado em 

pelo menos uma relação causal (HAIR et. al., 2005). A variável latente endógena é sinô-

nima de variável dependente, sendo afetada por uma variável exógena no modelo, direta 

ou indiretamente (BYRNE, 2001). 

3.2.1 O Método PLS – Partial Least Squares 

Para a validação do modelo proposto de pesquisa, utilizou-se a modelagem de 

equações estruturais (SEM), a qual foi realizada pelo método PLS. O método PLS (Partial 

Least Squares) é particularmente apropriado para as condições restritivas impostas pelos 

dados nesta pesquisa.  Das condições apresentadas por Chin (2000) em que o PLS deveria 

ser considerado, são destacadas, a seguir, aquelas que ocorreram na presente pesquisa: 

 o modelo teórico envolve variáveis latentes; 

 há dados não-normais; 

 o tamanho da amostra é pequeno;’ 

 os indicadores são formativos. 
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O algoritmo PLS estima de modo iterativo os pesos e escores das variáveis laten-

tes, bem como as equações estruturais do modelo. Uma descrição desse processo pode 

ser obtida no artigo de Chatelin, Vinzi e Tenenhaus (2002) e Fornell e Bookstein (1982). 

Como o método PLS é bem menos restritivo que os demais métodos multivariados (não 

há tantas suposições sobre os dados) é comum se encontrar autores que denominam este 

método como Soft Modeling, por exemplo, Wold (1980) e Hui (1978). 

Tenenhaus et al. (2005) defendem que o PLS (um algoritmo para a modelagem de 

caminhos) têm sido utilizado extensivamente estudos envolvendo satisfação de clientes e 

em outras áreas da administração. 

Utilizou-se o software SmartPLS® Versão: 2.0.M3, executando em ambiente 

Windows 7 para a validação do modelo estrutural proposto originalmente. Em todas as 

etapas adotou-se a mesma parametrização indicada por seu fornecedor. Ao se executar o 

algoritmo de bootstrapping para calcular os valores do teste t, utilizou-se o número 200 

para o total de simulações aleatórias e n o tamanho de cada amostra. Segundo Hair et al. 

(2005), esse procedimento é um tipo de reamostragem aleatória na qual os dados originais 

são repetidamente processados com substituição para estimação do modelo (HAIR et al., 

2006).  

3.2.2 Procedimentos da Análise do Modelo Estrutural 

Efetuada a coleta dos dados, para a realização da análise quantitativa, adotou-se o 

seguinte procedimento: 

Etapa 1: Processamento prévio dos dados da seguinte forma: ‘limpeza’ dos 

dados (data screenning), com o intuito de se tratarem valores omiti-

dos (missing values), valores fora do intervalo esperado (outliers) e 

a linearidade dos dados obtidos.  

Etapa 2: Análise do modelo de mensuração. Essa etapa consistiu em avaliar a 

validade de convergência do modelo de equações estruturais. Nessa 

fase realizou-se: 

 avaliação da carga de cada variável observada em seus respecti-

vos constructos; 

 análise do grau de confiabilidade (α de Cronbach) calculado para  

cada variável latente ou constructo estudado; 

 verificação da variância média explicada (VME); 
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 avaliação dos valores de confiabilidade composta (Composite Re-

liability) para cada variável latente ou constructo estudado; 

 validação do discriminante: √VME > do que a correlação entre as 

variáveis latentes, ou constructos estudados; 

Etapa 3: Validação do Modelo Estrutural. Esta etapa consiste de: 

 verificação dos valores de R2: coeficiente de determinação de va-

riância; 

 teste t de Student para verificar a hipótese de que os coeficientes 

de regressão sejam iguais a zero; se o valor obtido for igual a zero, 

a hipótese é rejeitada; 

 análise dos Caminhos (Path Analisys): avaliação dos coeficientes 

de regressão obtidos. 

As variáveis utilizadas no modelo de mensuração foram obtidas pelas assertivas 

do questionário (apêndice A). Tais variáveis estão identificadas na seção 4. Apresentação 

e Análise de Resultados.  
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

4.1 Caracterização da Amostra 

A coleta dos dados da pesquisa foi realizada em colaboração com a CIESP (Centro 

das Indústrias do Estado de São Paulo) no primeiro semestre de 2013 por meio de formu-

lário eletrônico. Inicialmente, foram enviados 5 questionários com a finalidade de valida-

ção de pré-teste. 

Dado que o modelo estrutural proposto na figura 8 contempla 12 construtos de 1ª 

ordem, a proposta inicial seria obter no mínimo 60 respondentes (5 respondentes por 

construto de 1ª ordem), conforme recomendam Hair et al. (2005). Não obstante os vários 

e-mails enviados foram obtidas 53 respostas, das quais 37 foram consideradas válidas 

para uso na pesquisa, considerados os procedimentos de análise quantitativa, conforme 

3.2.2. Procedimentos da Análise do Modelo Estrutural. Apesar do número reduzido de 

respostas válidas, quando submetida ao processamento do modelo estrutural, os resulta-

dos mostraram uma boa aderência da amostra à técnica PLS, conforme previsto por Chin 

(2000). 

O perfil dos respondentes está apresentada nos gráficos 1 a 6. 

A maior parte das empresas pesquisadas são de pequeno e médio porte, conforme 

pode-se observar nos gráfico 1 e 2. 

 

Gráfico 1 – Distribuição do faturamento anual 

das empresas pesquisadas 

  

Gráfico 2 – Porte das empresas pesquisadas 

 

 

 
Fonte: os pesquisadores 

 

 Fonte: os pesquisadores 
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Quanto à origem do capital, destacaram-se as empresas com capital nacional (grá-

fico 3)  

 

Gráfico 3 – Origem do capital das empresas pes-

quisadas 

 
Fonte: os pesquisadores 

 

Quanto aos respondentes, próximo à metade, são CEO ou diretores, ou seja, en-

contram-se no nível estratégico da empresa (gráfico 4) e são majoritariamente formados 

em engenharia ou administração (gráfico 4) e possuem mais de 15 anos atuando na em-

presa (gráfico 5). 

 

Gráfico 4 – Cargo/função dos respondentes pes-

quisados 

  

Gráfico 5 – Formação dos respondentes pesqui-

sados. 

 

 

 
Fonte: os pesquisadores 

 

 Fonte: os pesquisadores 

 
 

Gráfico 6 – Tempo de casa dos respondentes 

pesquisados 

 
Fonte: os pesquisadores 
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4.2 Processamento dos Modelos Estruturais 

Na composição do modelo conforme Henderson e Venkatraman (1993) foram uti-

lizadas os constructos e as variáveis conforme quadro 3. 

 

Quadro 3 – Constructos e variáveis apresentados no modelo 

Domínio (constructo de 2ª ordem) Constructo de 1ª ordem Nome do constructo 

no modelo 
 Escopo do negócio EscopoNeg 
Estratégia de Negócio Competências distintivas Comp-Dist 
 Governança do negócio Govern-Neg 

 Infraestrutura administrativa Infra_Adm 
Infraestrutura e Processos Organizacionais Processos de Negócio Proces_Neg  
 Habilidades de Negócio Habilid_Neg 

 Escopo de tecnologia EscopoTI 

Estratégia de TI Competências sistêmicas Comp_Sist 

 Governança de TI Govern_TI  

 Arquiteturas de TI Arquit_TI  

Infraestrutura e Processos de TI Processos de TI Proces_TI 
 Habilidades de TI Habilid_TI  

Fonte: os pesquisadores 

 

Os quatro modelos estruturais avaliados foram construídos conforme variações 

das perspectivas estratégicas teóricas (figuras 9 a 12). Os critérios de avaliação de ERP 

foram baseados na literatura quanto ao Negócio e na tese de Medeiros Jr (2007) quanto à 

TI. 

Esses critérios foram transformados em assertivas utilizadas na pesquisa que são 

as variáveis utilizadas para avaliação de critérios para seleção de ERP nas quatro dimen-

sões, no Modelo Estrutural e estão apresentados nos quadros 3 a 6. 

No processamento dos modelos apresentados nas seções 4.2.1 a 4.2.4, foram con-

sideradas inicialmente todas as variáveis apresentadas nos quadro 4 a 7 porém, por apre-

sentarem coeficiente de correlação menor do que 0,6, conforme indicado por Hair et al. 

(2005), foram excluídas as variáveis (destacadas nos quadros em negrito) ENGSC4, EN-

GSC5 e ENGCD6, , referentes à Estratégia de Negócio (quadro 4); ETIGOV1, referente 

à Estratégia de Tecnologia de Informação (quadro 5); IOGIA2 e IOGHB3, referentes à 

Infraestrutura Organizacional (quadro 6) e; ITIHAB4 referente à Infraestrutura de TI 

(quadro 7). 
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Quadro 4 – Variáveis para avaliação de critérios para seleção de ERP referentes à Estratégia de Negócio. 
Dimensão Critério Assertiva Variável 

E
sc

o
p

o
 

d
o

  

n
eg

ó
ci

o
 Segmentação A empresa atua em um segmento único e específico de clientes ENGSC1 

Portfólio de produtos A empresa possui uma gama bastante grande de produtos ENGSC2 

Portfólio de produtos Os produtos da empresa são similares entre si ENGSC3 

Abrangência da atuação A empresa atua em mais de um mercado ENGSC4 

Abrangência da atuação A empresa atua apenas no mercado nacional ENGSC5 

C
o

m
p

et
ên

ci
as

 D
is

ti
n

ti
v

as
 Barreiras de entrada Há muitas semelhanças entre os produtos das empresas no mesmo 

setor 

ENGCD1 

Diferenciação Os clientes percebem diferenciais nos produtos da empresa em rela-

ção aos concorrentes 

ENGCD2 

Liderança em custos Os custos da empresa são os menores do setor ENGCD3 

Barreiras de entrada O tamanho das empresas no setor dificulta a entrada de novas em-

presas 

ENGCD4 

Liderança em custos A empresa foca custos e eficiência operacional em detrimento da 
diferenciação 

ENGCD5 

Diferenciação A empresa investe fortemente em Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D) 

ENGCD6 

G
o

v
er

n
an

ça
 d

o
 

N
eg

ó
ci

o
 

Terceirização A empresa transfere para terceiros algumas atividades relacionadas 
ao core business 

ENGGV1 

Alianças As alianças realizadas pela empresa favorecem a produtividade ENGGV2 

Resultados das parcerias As parcerias aumentam a qualidade do produto final de minha em-

presa 

ENGGV3 

Terceirização Atividades que não dizem respeito ao core business são transferidas 

a terceiros 

ENGGV4 

Relação com fornecedores Os fornecedores tem papel estratégico para a minha empresa ENGGV5 

Fonte: os pesquisadores 

 

 

 

Quadro 5 – Variáveis para avaliação de critérios para seleção de ERP referentes à Estratégia de Tecnologia 

de Informação. 
Dimensão Critério Assertiva Variável 

E
sc

o
p

o
 d

e 
T

ec
n

o
lo

g
ia

 Funcionalidade 
Mesmo que o ERP não tenha absoluta aderência ao meu negócio ele poderia ser 
selecionado desde que possibilite customização. 

ETIESC1 

Funcionalidade 
Para a seleção de um ERP, considero a sua flexibilidade quanto à possibilidade 

de adequar-se as regras de negócio de minha empresa. 
ETIESC2 

Flexibilidade 
Considero relevante na seleção de um ERP que este seja flexível para adequar-
se às regras de negócio da empresa no decorrer de sua vida útil. 

ETIESC3 

Confiabilidade do 

sistema 

Dou preferência a ajustar os processos de negócio de minha empresa às melho-

res práticas de um fornecedor tradicional do que customizar sistemas menos co-
nhecidos. 

ETIESC4 

Facilidade de uso 
Considero a interface gráfica tão importante em um ERP quanto à sua aderência 

ao negócio. 
ETIESC5 

C
o

m
p

et
ên

ci
as

 s
is

tê
m

ic
as

 Implementabilidade 
Considero alterar os processos de negócio de minha empresa para adequá-la às 
práticas embutidas em um ERP que pretendo adquirir. 

ETICMP1 

Ajuste estratégico 
Admito ser possível pagar por desenvolvimento de customização para adequar o 

ERP adquirido às regras de negócio de minha empresa. 
ETICMP2 

Ajuste estratégico 
Considero que todos os ERPs apresentam lacunas (gap) quanto as regras de ne-
gócio da empresa, o que implica manter sistemas legados ou utilizar sistemas 

complementares específicos, juntamente com o ERP adquirido. 

ETICMP3 

Custo 
Apesar de considerar o custo de um ERP como um importante elemento, avalio 
ser mais importante a relação custo/benefício. 

ETICMP4 

Custo 

Considero que devo exigir que o fornecedor do ERP, apresente detalhadamente 

todos os custos envolvidos na implementação de um ERP para construir um 

TCO – Total Cost Ownership preciso. 

ETICMP5 

G
o

v
er

n
an

ça
 d

e 
T

I 

Ajuste com sistema 

de matriz e/ou  

parceiro 

Apesar dos profissionais de minha empresa terem considerado que outro 

sistema ERP fosse o mais adequado, formos forçados a implementar um 

sistema indicado por nossa matriz ou holding. 

ETIGOV1 

Ajuste com sistema 

de matriz e/ou  

parceiro 

Nossos parceiros de negócio foram decisivos na escolha do ERP para a nossa 

empresa, ETIGOV2 

Compatibilidade 
com outros sistemas 

Na seleção de um ERP, considero que um sistema deve possibilitar integração 
com sistemas complementares. 

ETIGOV3 

Mudanças adminis-

trativas 

Ao implementar o ERP a minha empresa passou por diversas mudanças admi-

nistrativas. 
ETIGOV4 

Mudanças  
administrativas 

Ao implementar o ERP a minha empresa passou por profundas mudanças admi-
nistrativas. 

ETIGOV5 

Fonte: os pesquisadores  
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Quadro 6 – Variáveis para avaliação de critérios para seleção de ERP referentes à Infraestrutura Organiza-

cional 
Dimensão Critério Assertiva Variável 

In
fr

ae
st

ru
tu

ra
 a

d
m

i-

n
is

tr
at

iv
a 

Impacto da estrutura 

na eficiência 

A estrutura da minha empresa contribui para a eficiência na tomada de decisão IOGIA1 

Impacto da estrutura 
na eficiência 

O número de níveis hierárquicos aumenta o tempo necessário para a tomada de 
decisão  

IOGIA2 

Impacto da estrutura 

na eficiência 

A comunicação flui adequadamente entre áreas diferentes de minha empresa IOGIA3 

Impacto da estrutura 
na eficiência 

As responsabilidades de tomada de decisão são claramente definidas IOGIA4 

Impacto da estrutura 

na eficiência 

As decisões são ágeis e fluem facilmente pela estrutura organizacional em mi-

nha empresa 

IOGIA5 

P
ro

ce
ss

o
s 

d
e 

N
eg

ó
ci

o
 

Impacto dos proces-

sos na eficiência 

Os processos administrativos de minha empresa estão claramente definidos IOGPR1 

Impacto dos proces-

sos na eficiência 

Os processos de produção da organização (bens ou serviços) são claramente de-

finidos 

IOGPR2 

Impacto dos proces-

sos na eficiência 

Os processos da organização agilizam a comunicação IOGPR3 

Impacto dos proces-

sos na eficiência 

A atividade operacional de minha empresa é otimizada pelos processos organi-

zacionais 

IOGPR4 

Impacto dos proces-

sos na eficiência 

Os processos organizacionais de minha empresa são alinhados ao funciona-

mento dos sistemas de informação 

IOGPR5 

Impacto dos proces-

sos na eficiência 

Os sistemas de informação são desenhados em função dos processos organizaci-

onais 

IOGPR6 

H
ab

il
id

ad
es

 d
e 

N
eg

ó
ci

o
 

Conhecimento  A formação técnico-acadêmica é determinante para validar uma decisão IOGHB1 

Conhecimento Em casos de necessidade de habilidades específicas, a empresa prefere investir 

no pessoal interno 

IOGHB2 

Conhecimento Em casos de necessidade de habilidades específicas, a empresa prefere con-

tratar profissionais de mercado 

IOGHB3 

Conhecimento Em casos de necessidade de habilidades específicas, a empresa prefere formar 

parcerias e alianças 

IOGHB4 

Fonte: os pesquisadores 

 

 

Quadro 7 – Variáveis para avaliação de critérios para seleção de ERP referentes à Infraestrutura de Tecnologia 

de Informação 
Dimensão Critério Assertiva Variável 

A
rq

u
it

et
u

ra
s 

d
e 

T
I 

Critérios técnicos 
Considero que as tendências da Tecnologia de Informação podem influenciar a 
minha decisão na aquisição de um ERP.  

ITIARQ1 

Critérios técnicos 
A tecnologia de informação utilizada pelo ERP não é relevante na seleção desse 

sistema, desde que o sistema seja adequadamente funcional. 
ITIARQ2 

Critérios técnicos A interface com o Ser Humano é importante na seleção de um ERP. ITIARQ3 

Critérios técnicos 
Se um ERP tiver aderência às regras de negócio da empresa, não há a necessi-
dade de atualização tecnológica constante. 

ITIARQ4 

Riscos 

Considerando a complexidade de implementação de um ERP, estou disposto a 

correr riscos do sistema escolhido não atender plenamente às necessidades dos 
processos de negócio de minha empresa. 

ITIARQ5 

P
ro

ce
ss

o
s 

d
e 

T
I 

Configurações adequa-

das 

Prefiro as customizações desenvolvidas pelo próprio fornecedor do que as de-

senvolvidas por consultorias paralelas. 
ITIPRC1 

Facilidade de  
customização 

Somente tenho interesse por ERPs se este tiver todos os módulos dos quais ne-
cessito pois não pretendo customizá-lo. 

ITIPRC2 

Localização 
Considero de grande importância o ERP já estar preparado para as regras brasi-

leiras. 
ITIPRC3 

Localização 
Prefiro sistemas desenvolvidos no Brasil, ainda que um sistema estrangeiro te-
nha mais aderência ao meu negócio. 

ITIPRC4 

Localização 
Ainda que o ERP tenha grande aderência ao meu negócio, ele deve estar obriga-

toriamente em língua portuguesa. 
ITIPRC5 

H
ab

il
id

ad
es

 d
e 

T
I 

Serviço e suporte 
Considero que a implementação deve ser feita exclusivamente por equipe tercei-
rizada, utilizando a equipe interna apenas como informante das regras de negó-

cio. 

ITIHAB1 

Serviço e suporte 
Considero que os profissionais internos de minha empresa são suficientemente 

competentes para elaborar os requisitos sem apoio de consultores externos. 
ITIHAB2 

Consultoria de seleção 

e implementação 

A seleção do ERP foi feita em minha empresa sem a contratação de consultoria 

o que foi considerada uma solução adequada. 
ITIHAB3 

Consultoria de seleção 

e implementação 

A contratação de uma consultoria para seleção do ERP foi decisiva para o 

sucesso de sua implementação. 
ITIHAB4 

Domínio de conheci-
mento do fornecedor 

Prefiro o ERP desenvolvido por uma empresa menor e com menos tradição mas 

que tenha um sistema mais aderente ao meu negócio, a um sistema de maior 

prestígio no mercado, porém com menos aderência. 

ITIHAB5 

Fonte: os pesquisadores  



 33 

4.2.1 Modelo Baseado na Perspectiva de Execução da Estratégia 

O modelo baseado na perspectiva de Execução da Estratégia (figura 4) é apresen-

tado na figura 9.  

 

Figura 9 - Modelo ajustado para a perspectiva de Execução da Estratégia 

 
Fonte: os pesquisadores 

 

4.2.1.1 Análise do Modelo de Mensuração na Perspectiva de Execução da Estraté-

gia 

Para a avaliação do modelo ajustado para a perspectiva de Execução da Estratégia, 

efetuou-se a análise do grau de confiabilidade de cada constructo. Os valores calculados 

de α de Cronbach estão indicados na tabela 2. Observa-se que apresentaram valores su-

periores a 0,6, decidindo-se manter valores que fossem até 10% inferior a esse valor 

Outra medida de avaliação do modelo é obtida pela verificação da variância média 

explicada (VME), para cada constructo constante do modelo. Com base em Hair et al. 

(2005) pode-se constatar que todos constructos apresentaram uma variância média pró-

xima ou superior a 0,5 (tabela 2), excetuando-se os constructos Estratégia de Negócio e 

Infraestrutura de TI, porém decidiu-se mantê-los no modelo por apresentar uma confia-

bilidade composta considerada adequada, conforme explicado a seguir. 
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Na avaliação dos valores de confiabilidade composta (Composite Reliability) para 

cada variável latente ou constructo estudado, constatou-se que todos os valores obtidos 

estão acima de 0,7 (valor de corte), conforme recomendam Tenenhaus et al. (2005).  

 

Tabela 2 - Indicadores do processamento PLS com modelo para a perspectiva de Execução da Estra-

tégia 

Variável 
α de  

Cronbach 
VME √𝐕𝐌𝐄 

Confiabilidade 

Composta 
R2 

Escopo de Negócio 0,586711 0,546037 0,738943 0,782796  

Competências Distintivas 0,699927 0,457291 0,676233 0,806299  

Governança de Negócio 0,736547 0,493968 0,702829 0,825216  

Estratégia de Negócio 0,834015 0,865766 0,825840 0,867333  

Infraestrutura Administrativa 0,905617 0,781655 0,884113 0,934509  

Processos de Negócio 0,937081 0,763341 0,873694 0,950694  

Habilidades de Negócio 0,552566 0,529419 0,727612 0,769206  

Infraestrutura Organizacional 0,951849 0,884666 0,940567 0,958652 0,644505 

Arquiteturas de TI 0,807439 0,566979 0,752980 0,866772  

Processos de TI 0,833032 0,607885 0,779670 0,884118  

Habilidades de TI 0,764766 0,592853 0,769969 0,851652  

Infraestrutura de TI 0,924176 0,865766 0,930466 0,934946 0,028780 

Fonte: os pesquisadores. 

 

Para a validação do discriminante foram utilizados os valores da raiz quadrada de 

da variância média explicada (√VME) de cada constructo (variável latente), conforme 

indicado na tabela 2. Esses valores de √VME foram dispostos na diagonal da matriz de 

correlação dos constructos de segunda ordem, como indicado na tabela 3. 

 

Tabela 3 – Validação do discriminante –  

Modelo de Execução da Estratégia 
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Estratégia de Negócio 0,825840   

Infraestrutura Organizacional 0,802811 0,940567  

Infraestrutura de TI 0,321338 0,169648 0,930466 

Fonte: os pesquisadores. 

 

Segundo Tenenhaus et al. (2005), os valores de √VME devem ser maiores do que 

os demais valores abaixo de cada coluna. Observa-se pela tabela 3 que todos os construc-

tos respeitaram essa condição. 
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4.2.1.2 Validação do Modelo Estrutural na Perspectiva de Execução da Estratégia 

Para a validação do modelo estrutural na perspectiva de Execução da Estratégia 

foram realizados os procedimentos indicados na etapa 3 de 3.2.2. Procedimentos da Aná-

lise do Modelo Estrutural. 

O foco deste modelo é a Estratégia de Negócio, que direciona tanto a Infraestru-

tura Organizacional, quanto a de TI. Há que se destacar que a Estratégia de TI não tem 

papel estratégico neste caso, por isso sequer é nele demonstrado, o que está de acordo 

com Curtin (1996c). 

Com relação aos coeficientes de determinação de variância (R2), os valores obti-

dos estão indicados na tabela 2. É possível verificar que o constructo Estratégia de Negó-

cio explica em 64,5% o constructo Infraestrutura Organizacional. Henderson e Venkatra-

man (1993) consideram que a perspectiva de Execução de Estratégia é a mais clássica e 

comum. Por isso, ainda que uma organização não venha a implementar a Tecnologia de 

Informação, mesmo assim o impacto da Estratégia de Negócio na Infraestrutura Organi-

zacional, deve ser alta, e isso fica comprovado pelo resultado apresentado. Já, pelo mesmo 

motivo, o constructo Estratégia de Negócio explica pouco (2,9%) o constructo Infraestru-

tura de TI, uma vez que nessa perspectiva clássica segundo os autores citados, a TI tem 

pouca importância na organização. 

Com relação à análise dos caminhos, os coeficientes de regressão apurados estão 

indicados na figura 9, destacados pelos círculos tracejados. A perspectiva clássica, se-

gundo Henderson e Venkatraman (1993) também justifica um alto coeficiente de regres-

são (0,803) entre o constructo Estratégia de Negócio e o constructo Infraestrutura Orga-

nizacional, porém, entre este constructo e o constructo Infraestrutura de TI, o coeficiente 

de regressão é relativamente baixo (0,170) demonstrando coerência de resultado com a 

teoria. 

  



 36 

Figura 10 - Bootstraping da Perspectiva de Execução da Estratégia 

 
Fonte: os pesquisadores 

 

Na validação da significância estatística (teste t de Student), utilizaram-se os pro-

cedimentos de bootstraping do PLS (200 iterações). Os valores do teste t de Student ob-

tidos estão indicados na figura 10, destacados nos círculos. Segundo a teoria (BUSSAB; 

MORETIN, 2003), os valores limites para o teste t de Student, em uma amostra com 37 

participantes é de 2,02. Logo, se valida a hipótese de que a Estratégia de Negócio influ-

encia positiva e significativamente a Infraestrutura Organizacional, na escolha de um 

ERP, visto que o coeficiente obtido pelo teste t, foi de 10,67. O ERP é um sistema de 

software que integra as funções de manufatura, financeira e distribuição equilibrando e 

otimiza dinamicamente a infraestrutura organizacional e os recursos empresariais à estra-

tégia de negócios (MEDEIROS Jr., 2007), logo esse coeficiente mostra-se coerente por 

sua significância nessa relação. 

Neste modelo, a TI apoia os processos de melhoria sem, no entanto, afetar as es-

tratégias da organização (MEDEIROS Jr., 2007) e isso demostra a coerência do baixo 

coeficiente obtido pelo teste t, de 1,23, obtido ocorre entre a Infraestrutura Organizacional 

e a Infraestrutura de TI. 
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4.2.2 Modelo Baseado na Perspectiva do Potencial da Tecnologia  

O modelo baseado na perspectiva do Potencial da Tecnologia (figura 5) é apre-

sentado na figura 11.  

 

Figura 11 - Modelo ajustado para a perspectiva de Potencial da Tecnologia 

 
Fonte: os pesquisadores. 

 

4.2.2.1 Análise do Modelo de Mensuração na Perspectiva do Potencial da Tecnolo-

gia 

Também para a avaliação do modelo ajustado para a perspectiva do Potencial da 

Tecnologia, efetuou-se a análise do grau de confiabilidade de cada constructo. Os valores 

calculados de α de Cronbach estão indicados na tabela 4. Também neste modelo, observa-

se que apresentaram valores superiores a 0,6, decidindo-se manter valores que fossem até 

10% inferior a esse valor 

Todos constructos apresentaram uma variância média próxima ou superior a 0,5 

(tabela 4), também excetuando-se os constructos Estratégia de Negócio e Infraestrutura 

de TI, porém decidiu-se mantê-los no modelo por apresentar uma confiabilidade com-

posta considerada adequada, conforme explicado a seguir. 
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Na avaliação dos valores de confiabilidade composta (Composite Reliability) para 

cada variável latente ou constructo estudado, constatou-se que todos os valores obtidos 

estão acima de 0,7 (valor de corte), conforme recomendam Tenenhaus et al. (2005).  

 

Tabela 4 - Indicadores do processamento PLS com modelo para a perspectiva do Potencial da Tec-

nologia. 

Variável 
α de  

Cronbach 
VME √𝐕𝐌𝐄 

Confiabilidade 

Composta 
R2 

Escopo de Negócio 0,586711 0,544532 0,737924 0,781386  

Competências Distintivas 0,699927 0,457366 0,676288 0,806674  

Governança de Negócio 0,736547 0,492905 0,702072 0,825006  

Estratégia de Negócio 0,834015 0,903716 0,950640 0,867277   

Escopo de TI 0,863720 0,660460 0,812687 0,904374  

Competências Sistêmicas 0,849935 0,627353 0,792056 0,893366  

Governança de TI 0,917521 0,805637 0,897573 0,942746  

Estratégia de TI 0,956320 0,984877 0,992410 0,962365 0,371013 

Arquiteturas de TI 0,807439 0,566897 0,752926 0,866704  

Processos de TI 0,833032 0,607893 0,779675 0,884110  

Habilidades de TI 0,764766 0,592933 0,770021 0,851710  

Infraestrutura de TI 0,924176 0,962472 0,981056 0,934898 0,597676 

Fonte: os pesquisadores. 
 

Para a validação do discriminante foram utilizados os valores da raiz quadrada de 

da variância média explicada (√VME) de cada constructo (variável latente), conforme 

indicado na tabela 4. Esses valores de √VME foram dispostos na diagonal da matriz de 

correlação dos constructos de segunda ordem, como indicado na tabela 5. 

 

Tabela 5 – Validação do discriminante 

Modelo de Potencial da Tecnologia 
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Estratégia de Negócio 0,950640   

Estratégia de TI 0,609108 0,992410  

Infraestrutura de TI 0,340032 0,773095 0,981056 

Fonte: os pesquisadores. 
 

Observa-se pela tabela 5 que todos os constructos respeitam a condição de terem 

valor inferior aos valores de √VME, conforme recomendam Tenenhaus et al. (2005). 

4.2.2.2 Validação do Modelo Estrutural na Perspectiva do Potencial da Tecnologia 

Para a validação do modelo estrutural na perspectiva do Potencial da Tecnologia 

foram realizados os procedimentos apresentados na etapa 3 de 3.2.2. Procedimentos da 

Análise do Modelo Estrutural.  
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Com relação aos coeficientes de determinação de variância (R2), os valores obti-

dos estão indicados na tabela 4.  

Neste modelo é possível notar que a Estratégia de Negócios está impulsionando a 

necessidade de desenvolver soluções em Estratégia de TI e, por isso, a relação mais im-

portante é a integração entre ambas, havendo, portanto, dependência dos processos pelas 

decisões estratégicas de TI, as quais definem as tecnologias que atendam a Estratégia de 

Negócios (CURTIN, 1996c). Isso é coerente com o constructo Estratégia de Negócio ex-

plicando em 37,1% o constructo Estratégia de TI, que explica 59,8% o constructo Infra-

estrutura de TI. 

A coerência é reforçada pela análise dos caminhos, cujos coeficientes de regressão 

apurados estão indicados na figura 11, destacados pelos círculos tracejados Observe-se 

um razoável coeficiente de regressão de 0,609 entre o constructo Estratégia de Negócio e 

o constructo Estratégia de TI. Já, entre o constructo Estratégia de TI e o constructo Infra-

estrutura de TI, o coeficiente de regressão eleva-se para 0,773. 

 

Figura 12 - Bootstraping - Perspectiva do Potencial da Tecnologia 

 
Fonte: os pesquisadores 

 

Os valores do teste t de Student obtidos estão indicados na figura 12, destacados 

nos círculos. Considerando-se o valor de corte de 2,02, conforme a teoria (BUSSAB; 
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MORETIN, 2003), valida-se a hipótese de que a Estratégia de Negócio influencia posi-

tiva, e significativamente a Estratégia de TI visto que o coeficiente obtido pelo teste t, foi 

de 5,51. Esse valor demonstra coerência com os fatores críticos de sucesso quando da 

implementação de um ERP, conforme consideram Esteves-Sousa e Pastor-Collado 

(2000), uma vez que a estratégia adequada de implementação, a versão adequada do sis-

tema ERP escolhido e a necessidade de se evitar customizações são considerados fatores 

estratégicos de TI. 

A Estratégia de TI, por sua vez, também influencia positiva e significativamente 

a Infraestrutura de TI uma vez que o coeficiente obtido pelo teste t, foi de 11,54. Esteves-

Sousa e Pastor-Collado (2000) consideram, também que a Infraestrutura de TI, particu-

larmente quanto à configuração adequada do software e ao conhecimento dos sistemas 

legados como fatores críticos de sucesso táticos quando da implementação de um ERP. 

4.2.3 Modelo Baseado na Perspectiva de Potencial Competitivo  

O modelo baseado na perspectiva do Potencial Competitivo (figura 6) é apresen-

tado na figura 13. 

 

Figura 13 - Modelo ajustado para a perspectiva de Potencial Competitivo 

 
Fonte: os pesquisadores. 
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4.2.3.1 Análise do Modelo de Mensuração na Perspectiva do Potencial Competitivo 

Ainda para a avaliação do modelo ajustado para a perspectiva do Potencial Com-

petitivo, efetuou-se a análise do grau de confiabilidade de cada constructo. Os valores 

calculados de α de Cronbach estão indicados na tabela 6. Também neste modelo, observa-

se que apresentaram valores superiores a 0,6, decidindo-se manter valores que fossem até 

10% inferior a esse valor 

Todos constructos apresentaram uma variância média próxima ou superior a 0,5 

(tabela 4), também excetuando-se o constructo Estratégia de Negócio, porém decidiu-se 

mantê-los no modelo por apresentar uma confiabilidade composta considerada adequada, 

conforme explicado a seguir. 

Na avaliação dos valores de confiabilidade composta (Composite Reliability) para 

cada variável latente ou constructo estudado, constatou-se que todos os valores obtidos 

estão acima de 0,7 (valor de corte), conforme recomendam Tenenhaus et al. (2005).  

 

Tabela 6 - Indicadores do processamento PLS com modelo para a perspectiva do Potencial Competitivo. 

Variável 
α de  

Cronbach 
VME √𝐕𝐌𝐄 

Confiabilidade 

Composta 
R2 

Escopo de TI 0,863720 0,660472 0,812694 0,904387  

Competências Sistêmicas 0,849935 0,627340 0,792048 0,893360  

Governança de TI 0,917521 0,805646 0,897578 0,942750  

Estratégia de TI 0,956320 0,984877 0,992410 0,962370  

Escopo de Negócio 0,586711 0,545462 0,738554 0,782267  

Competências Distintivas 0,699927 0,457336 0,676266 0,806423  

Governança de Negócio 0,736547 0,493477 0,702479 0,825053  

Estratégia de Negócio 0,834015 0,901974 0,949723 0,867318 0,361003 

Infraestrutura Administrativa 0,905617 0,781655 0,884113 0,934509  

Processos de Negócio  0,937081 0,763341 0,873694 0,950694  

Habilidades de Negócio 0,552566 0,529428 0,727618 0,769210  

Infraestrutura Organizacional 0,951849 0,967628 0,983681 0,958651 0,631535 

Fonte: os pesquisadores. 
 

Para a validação do discriminante foram utilizados os valores da raiz quadrada de 

da variância média explicada (√VME) de cada constructo (variável latente), conforme 

indicado na tabela 6. Esses valores de √VME foram dispostos na diagonal da matriz de 

correlação dos constructos de segunda ordem, como indicado na tabela 7. 
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Tabela 7 – Validação do discriminante  

Modelo de Potencial da Tecnologia 
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Estratégia de Negócio 0,984877   

Estratégia de TI 0,600835 0,992410  

Infraestrutura Organizacional 0,794692 0,432832 0,983681 

Fonte: os pesquisadores. 

 

Observa-se pela tabela 7 que todos os constructos respeitam a condição de terem 

valor inferior aos valores de √VME , conforme recomendam Tenenhaus et al. (2005). 

4.2.3.2 Validação do Modelo Estrutural na Perspectiva do Potencial da Tecnologia 

Para a validação do modelo estrutural na perspectiva do Potencial da Tecnologia 

foram realizados os procedimentos indicados na etapa 3 de 3.2.2. Procedimentos da Aná-

lise do Modelo Estrutural.  

Quanto aos coeficientes de determinação de variância (R2), os valores obtidos es-

tão indicados na tabela 6.  

Novas organizações ou aquelas que se reposicionam estrategicamente têm, cada 

vez mais, a Estratégia de TI como um direcionador de sua Estratégia de Negócio, parti-

cularmente no atendimento ao cliente e no desempenho dos preços (CURTIN, 1996c).  

A computação em nuvem vem sendo utilizada como Infraestrutura de TI e, neste 

modelo, esta dimensão é omitida, mas por ser ainda uma solução recente isso é refletido 

no constructo Estratégia de TI, que explica em 36,1% o constructo Estratégia de Negócio, 

no entanto este constructo tem alto impacto na Infraestrutura Organizacional, explicando 

esta dimensão em 63,2%. 

Com relação à análise dos caminhos, os coeficientes de regressão apurados estão 

indicados na figura 13, destacados pelos círculos tracejados. É possível observar um um 

razoável coeficiente de regressão de 0,601 entre o constructo Estratégia de TI e o cons-

tructo Estratégia de Negócio. Já, entre o constructo Estratégia de Negócio e o constructo 

Infraestrutura Organizacional, o coeficiente de regressão eleva-se para 0,795. 
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Este modelo reflete uma prática mais recente de relacionamento entre as estraté-

gias de TI e de Negócio. Exemplificando isto, Rowsell-Jones e Gomolski (2011) desta-

cam que as empresas estão tentando passar o máximo da infraestrutura para provedores 

de serviços baseados na nuvem, uma vez que consideram que estes podem executar as 

tarefas de forma mais eficiente, no entanto, ainda relutam em transferir os seus ERPs uma 

vez considerarem serem fundamentais e estratégicos para o processo de negócio.  

Empresas provedores de ERP, como a SAP e a Totvs, no entanto, estão se anteci-

pando e oferecendo soluções em nuvem. 

Os valores do teste t de Student obtidos estão indicados na figura 14, destacados 

nos círculos. Considerando-se o valor de corte de 2,02, conforme a teoria (BUSSAB; 

MORETIN, 2003), valida-se a hipótese de que a Estratégia de TI influencia positivamente 

a Estratégia de Negócio uma vez que o coeficiente obtido pelo teste t, foi de 6,19, e a 

Estratégia de Negócio, por sua vez, também influencia positiva, e significativamente a 

Estratégia de TI visto que o coeficiente obtido pelo teste t, foi de 10,13.  

 

Figura 14 - Bootstraping - Perspectiva do Potencial Competitivo 

 
Fonte: os pesquisadores 
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4.2.4 Modelo Baseado na Perspectiva do Nível de Serviço  

O modelo baseado na perspectiva do Nível de Serviço (figura 7) é apresentado na 

figura 15. 

 

Figura 15 - Modelo ajustado para a perspectiva de Nível de Serviço 

 
Fonte: os pesquisadores. 

 

4.2.4.1 Análise do Modelo de Mensuração na Perspectiva do Nível de Serviço 

Ainda para a avaliação do modelo ajustado para a perspectiva do Nível de Serviço, 

efetuou-se a análise do grau de confiabilidade de cada constructo. Os valores calculados 

de α de Cronbach estão indicados na tabela 8. Também neste modelo, observa-se que 

apresentaram valores superiores a 0,6, decidindo-se manter valores que fossem até 10% 

inferior a esse valor 

Outra medida de avaliação do modelo é obtida pela verificação da variância média 

explicada (VME), para cada constructo constante do modelo. Com base em Hair et al. 

(2005) pode-se constatar que todos constructos apresentaram uma variância média pró-

xima ou superior a 0,5 (tabela 8), excetuando-se o constructo Infraestrutura de TI, porém 

decidiu-se mantê-lo no modelo por apresentar uma confiabilidade composta considerada 

adequada, conforme explicado a seguir. 
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Na avaliação dos valores de confiabilidade composta (Composite Reliability) para 

cada variável latente ou constructo estudado, constatou-se que todos os valores obtidos 

estão acima de 0,7 (valor de corte), conforme recomendam Tenenhaus et al. (2005).  

 

Tabela 8 - Indicadores do processamento PLS com modelo para a perspectiva do Nível de Serviço. 

Variável 
α de  

Cronbach 
VME √𝐕𝐌𝐄 

Confiabilidade 

Composta 
R2 

Escopo de TI 0,863720 0,660435 0,812672 0,904345  

Competências Sistêmicas 0,849935 0,627362 0,792062 0,893370  

Governança de TI 0,917521 0,805636 0,897572 0,942745  

Estratégia de TI 0,956320 0,983189 0,991559 0,962352  

Arquitetura de TI 0,807439 0,566878 0,752913 0,866688  

Processos de TI 0,833032 0,607896 0,779677 0,884108  

Habilidades de TI 0,764766 0,592944 0,770029 0,851721  

Infraestrutura de TI 0,924176 0,979760 0,989828 0,934880 0,600329 

Infraestrutura de Administração 0,905617 0,781655 0,884113 0,934509  

Processos de Negócio 0,937081 0,763341 0,873694 0,950694  

Habilidades de Negócio 0,552566 0,529422 0,727614 0,769204  

Infraestrutura Organizacional 0,951849 0,983189 0,991559 0,958651 0,030183 

Fonte: os pesquisadores. 
 

Para a validação do discriminante foram utilizados os valores da raiz quadrada de 

da variância média explicada (√VME) de cada constructo (variável latente), conforme 

indicado na tabela 8. Esses valores de √VME foram dispostos na diagonal da matriz de 

correlação dos constructos de segunda ordem, como indicado na tabela 9. 

 

Tabela 9 – Validação do discriminante 

Modelo de Nível de Serviço 
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Estratégia de TI 0,991559   

Infraestrutura Organizacional 0,42928 0,991559  

Infraestrutura de TI 0,774809 0,173732 0,989828 

Fonte: os pesquisadores. 

 
 

Observa-se pela tabela 9 que todos os constructos respeitam a condição de terem 

valor inferior aos valores de √VME , conforme recomendam Tenenhaus et al. (2005). 

4.2.4.2 Validação do Modelo Estrutural na Perspectiva do Nível de Serviço 

Para a validação do modelo estrutural na perspectiva do Nível de Serviço foram 

realizados os mesmos procedimentos indicados na etapa 3 de 3.2.2. Procedimentos da 

Análise do Modelo Estrutural. 
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Este é o modelo menos usual de ocorrer nas empresas. Nele, é possível verificar 

que a Estratégia de TI é o principal direcionador. Uma organização não pode ter esse 

ponto de vista em toda a empresa, no entanto, alguns executivos de TI utilizam este mo-

delo para organizar a TI como um negócio dentro de um negócio. Essa visão traz o risco 

de se perder de vista a Estratégia de Negócio da empresa (CURTIN, 1996c). 

O modelo estrutural reflete isso de forma coerente, uma vez que pelos valores de 

variância (R2) obtidos e indicados na tabela 8, verifica-se que o constructo Estratégia de 

TI explica em 60,0% o constructo Infraestrutura de TI. Já, este constructo explica em 

apenas 3% o constructo Infraestrutura Organizacional. 

A coerência é reforçada pela análise dos caminhos, cujos coeficientes de regressão 

apurados estão indicados na figura 15, destacados pelos círculos tracejados. É possível 

observar um alto coeficiente de regressão de 0,775 entre o constructo Estratégia de TI e 

o constructo Infraestrutura de TI. Já, entre o constructo Infraestrutura de TI e o constructo 

Infraestrutura Organizacional, o coeficiente de regressão reduz-se para 0,174. 

 

Figura 16 - Bootstraping - Perspectiva do Nível de Serviço 

 
Fonte: os pesquisadores 

 

Os valores do teste t de Student obtidos estão indicados na figura 14, destacados 

nos círculos. Considerando-se o valor de corte de 2,02, conforme a teoria (BUSSAB; 

MORETIN, 2003), valida-se a hipótese de que a Estratégia de TI influencia positiva e 
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significativamente a Infraestrutura de TI uma vez que o coeficiente obtido pelo teste t, foi 

de 13,4, e a Infraestrutura de TI, por sua vez, tem muito baixa influência na Infraestrutura 

Organizacional visto que o coeficiente obtido pelo teste t, foi de 1,16. Esses valores de-

monstram a coerência do modelo quanto à teoria apresentada por Henderson e Venkatra-

man (1993) e por Curtin (1996c). 
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5. CONCLUSÃO 

A pesquisa foi desenvolvida com o propósito de responder a seguinte questão: 

como ocorre a inter-relação entre as estratégias de TI e de negócio em um processo 

decisório para seleção de um Sistema Integrado de Gestão (ERP)? 

Com a análise das quatro perspectivas de impacto entre os domínios de Estratégia 

de Negócio, Estratégia de TI, Infraestrutura Organizacional e Infraestrutura de TI, con-

templaram-se todos os modelos de organização previstos no modelo de Henderson e Ven-

katraman (1993). 

Após extensa pesquisa bibliográfica, não se verificou na literatura disponível, ne-

nhum estudo que validasse o diagrama de Henderson e Venkatraman (1993), como mo-

delo estrutural, da forma como foi efetuada nesta pesquisa. A modelagem foi realizada 

utilizando-se em cada modelo, três das quatro vertentes (os domínios), conforme as pos-

síveis perspectivas adotadas pelas organizações.  

Os resultados obtidos nos processamentos dos modelos referentes às perspectivas 

de Execução da Estratégia, Potencial Competitivo e Nível de Serviço, demonstraram sig-

nificativa coerência com as teorias utilizadas. Todos representam modelos consagrados 

de adoção de TI nas empresas. O modelo referente ao Potencial da Tecnologia, porém, 

mereceu destaque, por estar sendo adotado mais recentemente. Este modelo, ainda apre-

senta um impacto pouco expressivo da Estratégia de TI na Estratégia de Negócio e por 

isso, mereceria uma nova pesquisa futura quando eventualmente o uso da computação em 

nuvem estiver mais maduro e intenso, uma vez que ainda há receios dos empresários em 

dispor dados estratégicos nesse novo ambiente computacional. 

Medeiros Jr (2007) propõe em sua pesquisa, que a seleção de ERP deve considerar 

o alinhamento estratégico. O resultado desta pesquisa comprovou que, as organizações 

quando forem selecionar as suas soluções, devem se localizar na perspectiva de relacio-

namento entre os domínios que mais as atendam e, considerem os critérios de escolha 

relacionados a eles. Isso minimiza o impacto das armadilhas da sua implementação, con-

forme relacionadas por Ganly (2011). 

Pelos resultados obtidos pode-se constatar que todas as escolhas referentes a cada 

domínio tem relevante importância na seleção de um ERP, o que valida o modelo de 

Henderson e Venkatraman (1993): 
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 Estratégia de Negócio: escopo do negócio, competências distintivas, go-

vernança do negócio; 

 Estratégia de TI: infraestrutura administrativa, processos, habilidades; 

 Infraestrutura Organizacional: escopo de tecnologia; competências sistê-

micas; governança de TI; 

 Infraestrutura de TI: arquiteturas, processos e habilidades. 

Um aspecto inovador da pesquisa diz respeito ao questionário eletrônico desen-

volvido, visto que não foi encontrado outro similar em pesquisas anteriores. Os resultados 

da pesquisa indicaram que de forma geral, as assertivas utilizadas no questionário foram 

adequadas à pesquisa. Foram poucas as assertivas que foram excluídas por apresentarem 

coeficiente de correlação menor do que 0,6: 

 três das 16 referentes à Estratégia de Negócio; 

 uma das 15 referentes à Estratégia de TI; 

 duas das 15 referentes à Infraestrutura Organizacional; 

 uma das 15 referentes à Infraestrutura de TI. 

A necessidade de retirada de algumas assertivas do questionário desenvolvido 

aponta para a necessidade de refinamento do instrumento que foi criado para fins da pes-

quisa. Neste aspecto, futuros estudos que venham utilizar o questionário podem contribuir 

na sua validação, utilizando por exemplos outras técnicas de estatística multivariada. 

Não obstante, foram identificados os seguintes critérios (variáveis) relevantes do 

ponto de vista de tecnologia para avaliação de ERP: 1) Quanto à Estratégia de TI: funci-

onalidade; flexibilidade; confiabilidade do sistema; facilidade de uso; implementabili-

dade; ajuste estratégico; custo; ajuste com sistema de matriz e/ou parceiro; compatibili-

dade com outros sistemas; mudanças administrativas. 2) Quanto à Infraestrutura de TI: 

critérios técnicos; riscos; configurações adequadas; facilidade de customização; localiza-

ção; serviço e suporte; consultoria de seleção e implementação; domínio de conhecimento 

do fornecedor.  

Foram, ainda identificados os seguintes critérios (variáveis) relevantes do ponto 

de vista de tecnologia para avaliação de ERP: 3) Quanto à Estratégia de Negócio: seg-

mentação; portfólio de produtos; barreiras de entrada; diferenciação; liderança em custos; 

barreiras de entrada; liderança em custos; terceirização; alianças; resultados das parcerias; 

terceirização; relação com fornecedores. 4) Quanto à Infraestrutura Organizacional: im-

pacto da estrutura na eficiência; impacto dos processos na eficiência; conhecimento. 
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Entende-se, que esta pesquisa atende a Academia cujas contribuições, espera-se, 

venham a ser utilizadas e refinadas por outros pesquisadores do tema, tendo também, a 

possibilidade de serem aplicada nas empresas quando da seleção de ERPs, possibilitando 

a redução de implementações que falham ou que sejam questionáveis.  

Neste aspecto, a pesquisa apresentou também uma significativa contribuição me-

todológica, visto que inovou quando procurou validar um modelo estrutural que utilizou 

as quatro perspectivas de impacto entre os domínios (Estratégia de Negócio, Estratégia 

de TI, Infraestrutura Organizacional e Infraestrutura de TI), como construtos de segunda 

ordem, que foram validadas pelos construtos de primeira ordem identificados na litera-

tura. 

A pesquisa apresentou limitação pela quantidade de respondentes, que, não obs-

tante ter possibilitado apresentar dados consistentes para o Modelo Estrutural, possibili-

taria resultados mais precisos, caso um maior número de respostas tivesse sido obtido. 

Por esse motivo, recomenda-se que a pesquisa seja continuada e aplicada a grupos maio-

res. Sugere-se, ainda, que esta pesquisa seja efetuada, tendo em conta, grupos de empresas 

que tenham o mesmo perfil na aplicação das perspectivas estratégicas. Fica também a 

recomendação de se replicar o estudo à seleção de outras aplicações de SI/TI cuja repre-

sentatividade seja semelhante à do ERP. 
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APÊNDICE A 

Identificação de Critérios de Avaliação para Seleção de Sistemas Integrados de 

Gestão (ERP) Estrategicamente Alinhados ao Negócio 

Este questionário é parte integrante de uma pesquisa sobre “Identificação de Critérios de 

Avaliação para Seleção de Sistemas Integrados de Gestão (ERP) Estrategicamente Ali-

nhados ao Negócio”, que está sendo realizada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie 

com o apoio institucional do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP), e 

financiada pelo Fundo Mackenzie de Pesquisa (MackPesquisa). 

Visa identificar os critérios de avaliação de para seleção de Sistemas Integrados de Ges-

tão, conhecidos como ERP que são considerados pelos profissionais de Tecnologia de 

Informação das indústrias paulistas. 

Se você atua ou já atuou em Tecnologia de Informação e está adquirindo ou adquiriu um 

ERP, a sua participação será de muita valia para a conclusão deste estudo. 

O questionário é composto de seis blocos. A maioria das questões são respondidas por 

simples cliques. 

 Caracterização do respondente 

 Caracterização da empresa 

 Estratégia de negócio 

 Infraestrutura organizacional 

 Estratégia de Tecnologia de Informação 

 Infraestrutura de Tecnologia de Informação 

O tempo estimado para o preenchimento é de cerca de 10 minutos e não será solicitada a 

sua identificação, nem a de sua empresa. 

As perguntas marcadas por asterisco (*) têm respostas obrigatórias. 

Agradecemos antecipadamente as suas respostas.  

Pesquisadores participantes: 

Prof. Dr. Alberto de Medeiros Jr (lider) 

Profa. Dra. Conceição Aparecida Barbosa 

Prof. Dr. Gilberto Perez 

Prof. Dr. Sérgio Lex 

Prof. Ms. Sérgio Seloti Jr. 

Alunas: 

Kellen Lissa Ida 

Renata Pécora Maynard de Araújo 
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Caracterização do Respondente 

1. Informe a sua escolaridade com a última completada. * 

 Segundo grau 

 Superior 

 Especialização 

 Mestrado e/ou Doutorado 

2. Informe a sua formação. * 

 Administração 

 Engenharia 

 Sistemas/Tecnologia da Informação 

 Outra  

3. Informe o seu cargo e função: * 

 

4. Tempo de Empresa. * 

 Até 5 anos 

 Entre 5 e 10 anos 

 Entre 10 e 15 anos 

 Acima de 15 anos 

Caracterização da Empresa 

5. Informe o segmento de sua empresa: * 

 

6. Informe o porte de sua empresa. * 

 Pequeno porte 

 Médio porte 

 Grande porte 

7. Informe a origem do capital da empresa. * 

 Nacional 

 Estrangeiro 

 Multinacional 

8. Informe a faixa de faturamento médio anual (em R$). * 

 Até 5 milhões 

 Entre 5 e 10 milhões 

 Entre 10 e 20 milhões 

 Entre 20 e 100 milhões 

 Entre 100 e 500 milhões 

 Acima de 500 milhões 
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Estratégia de Negócio 

9. Atribua uma nota de 1 a 10 para as assertivas, que reflita o seu grau de concordância 

com relação à Estratégia de Negócio de sua organização. Considere 1 como a nota mí-

nima e 10 como a nota máxima.* 

Assertiva           

A empresa atua em um segmento único e específico 

de clientes 
          

A empresa foca custos e eficiência operacional em 

detrimento da diferenciação 
          

A empresa investe fortemente em Pesquisa e Desen-

volvimento (P&D) 
          

A empresa possui uma gama bastante grande de 

produtos 
          

A empresa transfere para terceiros algumas ativida-

des relacionadas ao core business 
          

As alianças realizadas pela empresa favorecem a 

produtividade 
          

As parcerias aumentam a qualidade do produto final 

de minha empresa 
          

Atividades que não dizem respeito ao core business 

são transferidas a terceiros 
          

Há muitas semelhanças entre os produtos das em-

presas no mesmo setor 
          

O tamanho das empresas no setor dificulta a entrada 

de novas empresas 
          

Os clientes percebem diferenciais nos produtos da 

empresa em relação aos concorrentes 
          

Os custos da empresa são os menores do setor           

Os fornecedores tem papel estratégico para a minha 

empresa 
          

Os produtos da empresa são similares entre si           
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Infraestrutura Organizacional 

10. Atribua uma nota de 1 a 10 para as assertivas, que reflita o seu grau de concordância 

com relação à Infraestrutura Organizacional de sua organização. Considere 1 a nota 

mínima e 10 a nota máxima. * 

Assertiva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A atividade operacional de minha empresa é otimizada 

pelos processos organizacionais 
          

A comunicação flui adequadamente entre áreas diferen-

tes de minha empresa 
          

A estrutura da minha empresa contribui para a eficiência 

na tomada de decisão 
          

A formação técnico-acadêmica é determinante para vali-

dar uma decisão 
          

As decisões são ágeis e fluem facilmente pela estrutura 

organizacional em minha empresa 
          

As responsabilidades de tomada de decisão são clara-

mente definidas 
          

Em casos de necessidade de habilidades específicas, a 

empresa prefere investir no pessoal interno 
          

Em casos de necessidade de habilidades específicas, a 

empresa prefere contratar profissionais de mercado 
          

Em casos de necessidade de habilidades específicas, a 

empresa prefere formar parcerias e alianças 
          

O número de níveis hierárquicos aumenta o tempo neces-

sário para a tomada de decisão 
          

Os processos administrativos de minha empresa estão 

claramente definidos 
          

Os processos da organização agilizam a comunicação           

Os processos de produção da organização (bens ou servi-

ços) são claramente definidos 
          

Os processos organizacionais de minha empresa são ali-

nhados ao funcionamento dos sistemas de informação 
          

Os sistemas de informação são desenhados em função 

dos processos organizacionais 
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Estratégia de Tecnologia de Informação 

11. Atribua uma nota de 1 a 10 para as assertivas, que reflita o seu grau de concordância 

com relação à Estratégia de Tecnologia de Informação de sua organização. Considere 1 

a nota mínima e 10 a nota máxima. * 

Assertiva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Admito ser possível pagar por desenvolvimento de custo-

mização para adequar o ERP adquirido às regras de ne-

gócio de minha empresa. 
          

Ao implementar o ERP a minha empresa passou por di-

versas mudanças administrativas. 
          

Ao implementar o ERP a minha empresa passou por pro-

fundas mudanças administrativas. 
          

Apesar de considerar o custo de um ERP como um im-

portante elemento, avalio ser mais importante a relação 

custo/benefício. 
          

Apesar dos profissionais de minha empresa terem consi-

derado que outro sistema ERP fosse o mais adequado, 

formos forçados a implementar um sistema indicado por 

nossa matriz ou holding. 

          

Considero a interface gráfica tão importante em um ERP 

quanto à sua aderência ao negócio. 
          

Considero alterar os processos de negócio de minha em-

presa para adequá-la às práticas embutidas em um ERP 

que pretendo adquirir. 
          

Considero que devo exigir que o fornecedor do ERP, 

apresente detalhadamente todos os custos envolvidos na 

implementação de um ERP para construir um TCO – To-

tal Cost Ownership preciso. 

          

Considero que todos os ERPs apresentam lacunas (gap) 

quanto as regras de negócio da empresa, o que implica 

manter sistemas legados ou utilizar sistemas complemen-

tares específicos, juntamente com o ERP adquirido. 

          

Considero relevante na seleção de um ERP que este seja 

flexível para adequar-se às regras de negócio da empresa 

no decorrer de sua vida útil. 
          

Dou preferência a ajustar os processos de negócio de mi-

nha empresa às melhores práticas de um fornecedor tra-

dicional do que customizar sistemas menos conhecidos. 
          

Mesmo que o ERP não tenha absoluta aderência ao meu 

negócio ele poderia ser selecionado desde que possibilite 

customização. 
          

Na seleção de um ERP, considero que um sistema deve 

possibilitar integração com sistemas complementares. 
          

Nossos parceiros de negócio foram decisivos na escolha 

do ERP para a nossa empresa, 
          

Para a seleção de um ERP, considero a sua flexibilidade 

quanto à possibilidade de adequar-se as regras de negó-

cio de minha empresa. 
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Infraestrutura de Tecnologia de Informação 

12. Atribua uma nota de 1 a 10 para as assertivas, que reflita o seu grau de concordância 

com relação à Infraestrutura de Tecnologia de Informação de sua organização. Consi-

dere 1 a nota mínima e 10 a nota máxima. * 

Assertiva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A contratação de uma consultoria para seleção do ERP 

foi decisiva para o sucesso de sua implementação. 
          

A interface com o Ser Humano é importante na seleção 

de um ERP. 
          

A seleção do ERP foi feita em minha empresa sem a con-

tratação de consultoria o que foi considerada uma solu-

ção adequada. 
          

A tecnologia de informação utilizada pelo ERP não é re-

levante na seleção desse sistema, desde que o sistema 

seja adequadamente funcional. 
          

Ainda que o ERP tenha grande aderência ao meu negó-

cio, ele deve estar obrigatoriamente em língua portu-

guesa. 
          

Considerando a complexidade de implementação de um 

ERP, estou disposto a correr riscos do sistema escolhido 

não atender plenamente às necessidades dos processos de 

negócio de minha empresa. 

          

Considero de grande importância o ERP já estar prepa-

rado para as regras brasileiras. 
          

Considero que a implementação deve ser feita exclusiva-

mente por equipe terceirizada, utilizando a equipe interna 

apenas como informante das regras de negócio. 
          

Considero que as tendências da Tecnologia de Informa-

ção podem influenciar a minha decisão na aquisição de 

um ERP. 
          

Considero que os profissionais internos de minha em-

presa são suficientemente competentes para elaborar os 

requisitos sem apoio de consultores externos. 
          

Prefiro as customizações desenvolvidas pelo próprio for-

necedor do que as desenvolvidas por consultorias parale-

las. 
          

Prefiro o ERP desenvolvido por uma empresa menor e 

com menos tradição mas que tenha um sistema mais ade-

rente ao meu negócio, a um sistema de maior prestígio 

no mercado, porém com menos aderência. 

          

Prefiro sistemas desenvolvidos no Brasil, ainda que um 

sistema estrangeiro tenha mais aderência ao meu negó-

cio. 
          

Se um ERP tiver aderência às regras de negócio da em-

presa, não há a necessidade de atualização tecnológica 

constante. 
          

Somente tenho interesse por ERPs se este tiver todos os 

módulos dos quais necessito pois não pretendo custo-

mizá-lo. 
          

Agradeço a sua participação em nome da equipe de pesquisa 

Prof. Dr. Alberto de Medeiros Jr. 

Obrigado por ter preenchido o questionário. 


