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INFLUÊNCIA DAS ESTRATÉGIAS DE GOVERNO ELETRÔNICO 
EM AÇÕES DE GOVERNANÇA DE TI: ESTUDO DOS ÓRGÃOS 
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DO CEARÁ. 
 
RESUMO 

Este estudo tem o objetivo de analisar como as estratégias de Governo Eletrônico 
influenciam as ações de Governança de TI nos órgãos da Administração Direta do Estado do 
Ceará. Trata-se de um Estudo de Caso único e incorporado, em que as unidades de análises 
são compostas pelas estratégias de Governo Eletrônico dos órgãos da administração direta, 
bem como suas ações de Governança de TI. Como fontes de evidências foram utilizados os 
documentos das políticas de Governo Eletrônico e Governança de TI, publicados no Diário 
Oficial do Estado, Questionários para o levantamento das estratégias de Governo Eletrônico 
e das ações de Governança de TI, e Entrevistas em profundidade semiestruturada. Foi 
utilizado o método de Análise de Conteúdo Qualitativa para análise dos documentos e das 
entrevistas. Os dados dos questionários foram analisados por meio de técnicas da Estatística 
Descritiva. A resposta do questionamento da pesquisa foi validada usando técnica de 
triangulação dos dados. Os resultados obtidos corroboram com trabalhos anteriores e 
indicam que a influência ocorre por meio da observância aos Documentos de Políticas e 
conforme a complexidade dos serviços de Tecnologia dos órgãos. 
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1. INTRODUÇÃO 

A contextualização do termo Governo Eletrônico está relacionada ao uso de 

tecnologias da informação no poder público e seus resultados ultrapassam os limites 

institucionais físicos e lógicos de uma organização, beneficiando diretamente à sociedade. 

Trata-se da modernização da administração pública por meio de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC), visando, entre outros aspectos, a melhoria da eficiência 

dos seus processos operacionais e administrativos, a prestação de serviços e a 

integração e disponibilidade de informações, garantindo melhores resultados (AGUNE; 

CARLOS, 2005). 

Para Fernandes e Abreu (2012), as TICs, outrora consideradas um assunto 

restrito à pessoas com conhecimento técnico avançado, foram por muito tempo 

subutilizadas. Weill e Ross (2004) observaram que as decisões tomadas por um setor de 

Tecnologia da Informação (TI) raramente envolvia a gestão da empresa ou os gestores de 

negócio. Não são escassos os estudos que apontam uma falha de integração entre a TI e 

o negócio, e os consequentes desperdícios e desgastes na área de TI, visto que não 

possuem como objetivo as estratégias de negócio. 

Foi nesse contexto que, em meados de 2000, a Governança de Tecnologia 

da Informação (GTI) emergiu como uma solução relevante ao uso eficiente e eficaz de TI 

dentro das instituições, facultando a interseção necessária entre as ações de TI e as 

estratégias de negócio (WEILL, ROSS, 2004). O IT Governance Institute (2004) define a 

GTI como uma ação de responsabilidade da alta administração de uma empresa, 

consubstanciando-se na liderança, estruturas organizacionais e processos que garantem 

que a TI corporativa sustente e estenda as estratégias e objetivos da organização. 

Entendendo a importância da Governança de TI, o Tribunal de Contas do 

Estado do Ceará (TCE) realizou, no ano de 2009, um levantamento acerca da situação da 

GTI em 58 órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual. Com o levantamento 

realizado, observou-se a importância em concentrar esforços nas ações voltadas à GTI, 

no intuito de atender às recomendações/determinações do órgão de controle. No entanto, 

os esforços desenvolvidos em estratégias Governo Eletrônico (e-Gov) são necessários, 

visto que o tema é abordado como uma estratégia de Governo. 

Do exposto, nota-se que além de desbravarem suas ações de e-Gov, que 

visam à eficiência na prestação de seus serviços, os órgãos públicos devem ainda 

atender às exigências normativas e reguladoras dos órgãos de controle, em especial às 

ações de Governança de TI, conforme documento de recomendações do Tribunal de 
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Contas do Estado, publicado em 2011. Na teoria, a Governança de TI deve atender e 

suportar as estratégias de um determinado negócio. Logo, entendendo que as estratégias 

de Governo Eletrônico influenciam as ações Governança de TI, no contexto da 

administração direta, surge o questionamento que norteia a investigação deste estudo: 

Como as estratégias de Governo Eletrônico influenciam as ações de Governança de TI 

nos órgãos da administração direta do Poder Executivo do Estado do Ceará? 

Visando obter uma resposta satisfatória, esta pesquisa tem como objetivo 

Investigar como se dá a influência das estratégias de Governo Eletrônico em ações de 

Governança de TI na administração direta do Estado do Ceará, por meio dos seguintes 

objetivos específicos: (1) Analisar as estratégias de Governo Eletrônico, e (2) Analisar as 

ações de Governança de TI dos órgãos e entidades da administração direta do Ceará. 

A pesquisa foi amparada pelos seguintes pressupostos teóricos: (1) Governo 

Eletrônico é estratégico para a Administração Pública, conforme Hiller e Belanger (2001),  

Layne e Lee (2001), Siau e Long (2005) e Cunha e Miranda (2008), e; (2) Governança de 

TI é um meio pelo qual a TI visa a sustentação das estratégias de um determinado 

negócio, conforme Fernandes e Abreu (2012), Weill e Ross (2006) e Henderson e 

Vekatraman (2002). 

O trabalho está organizado da seguinte forma: a seção 2 apresenta o 

referencial teórico do estudo, abordando os temas Governo Eletrônico e Governança de 

TI; em seguida, são apresentadas as ferramentas e técnicas de coleta e análise de dados, 

trata-se da seção 3, metodologia; a seção 4 discute os resultados encontrados; e, na 

seção final, é apresentada a conclusão e as implicações decorrentes deste trabalho. 

 
2. REVISÃO DA LITERATURA 

Na revisão teórica, abordaram-se, à luz dos objetivos específicos deste 

estudo, as temáticas Governo Eletrônico e Governança de TI, buscando conceituar seus 

termos e conhecer os modelos que fundamentam esta pesquisa. 

 
2.1. Governo Eletrônico 

O termo e-Gov é usado para designar o conjunto de atividades que os 

órgãos, entidades e empresas governamentais realizam por meio da Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC) (SANCHEZ e ARAÚJO, 2003). Para Rover et al. (2010) 

não se trata apenas de aperfeiçoar a infraestrutura lógica e física, como instalar 

computadores, redes e sistemas de informação nos departamentos, setores dos órgãos e 

para uso interno. Trata-se do desenvolvimento de atividades envolvendo a TI, como forma 
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de efetivar uma relação transparente e participativa entre órgãos governamentais e o seu 

principal cliente: o cidadão. 

Jardim (2000) ressalta que o Governo Eletrônico amplia a efetividade e 

permite a participação do cidadão na elaboração das políticas de estado. Além de 

proporcionar a obtenção de melhores serviços e eficiência nas organizações públicas, 

fornece a disponibilidade de integração de serviços e melhora a qualidade das 

informações. O Gartner Group (2000) define Governo Eletrônico como sendo a junção da 

melhoria na disponibilização de serviços com o envolvimento do eleitorado e a 

transformação dos relacionamentos internos e externos da administração pública por 

meio das tecnologias da informação, nomeadamente a Internet. 

Nessa mesma perspectiva, Cunha e Miranda (2008) evidencia a importância 

das iniciativas de governo eletrônico pelo seu potencial catalizador e habilitador de 

governança e práticas democráticas, assim como facilitadoras do relacionamento mais 

eficiente entre governo e cidadão, à luz do qual seguiu-se uma divisão da e-governança 

em três áreas distintas: e-administração; e-serviços públicos e e-democracia. 

Na próxima subseção discorreu-se sobre três modelos que fundamentaram 

a base teórica da pesquisa. Observa-se que os modelos selecionados estão alinhados à 

divisão identificada nos estudos de Cunha e Miranda (2008). Os modelos de Hiller e 

Belanger (2001) e Layne e Lee (2001) seguem, embora que não explicitamente, o 

conceito de e-administração, nas fases iniciais, o conceito de e-serviços é identificado nas 

fases intermediárias, sendo as últimas fases dedicadas à integração horizontal e vertical, 

que alinha-se ainda ao conceito de e-administração. O conceito de e-democracia é 

identificado em especial no modelo proposto por Siau e Long (2005), a última fase do 

modelo aborda a disposição de ferramentas para participação cidadã no processo 

decisório. 

 

2.1.1. Modelos de Governo Eletrônico 

Para Bertalanffy (1977), os modelos têm como principal função explicar, 

prever e controlar fenômenos até então inexplorados. Dodebei (2002) afirma que um 

modelo é uma aproximação à realidade, tratando-se de uma analogia que permite 

reformular o conhecimento sobre alguns aspectos do mundo real. Nesse estudo foram 

analisados três modelos de Governo Eletrônico propostos por Hiller e Belanger (2001), 

Layne e Lee (2001) e Siau e Long (2005). 
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Para Hiller e Belanger (2001), os governos podem usar diferentes níveis de 

tecnologia no desenvolvimento do e-Gov. Nessa perspectiva, as autoras propuseram um 

modelo com cinco fases: a primeira, intitulada por Informação, compreende a fase inicial 

do governo onde a disseminação de informações para o cidadão acontece de forma 

unilateral. Na segunda fase do modelo, Comunicação de duas vias, ocorre a comunicação 

cidadão/governo. Na terceira fase, o governo disponibiliza sites para transações reais com 

o cidadão. A quarta fase é a Integração, onde todas as administrações de serviços são 

integradas. E na última fase, a Participação, os sites governamentais fornecem votação e 

registro on-line ou permitem a postagem de comentários.  

O modelo proposto por Layne e Lee (2001) é dividido em quatro estágios.  

O primeiro é conhecido como Catalogação, pois os esforços estão focados na 

catalogação de informações do governo e na apresentação dessas informações na 

Internet. No segundo estágio, as iniciativas de Governo Eletrônico envolvem transações 

dos sistemas internos, permitindo que os cidadãos se relacionem com o governo.  

No terceiro estágio, a Integração Vertical, o foco move-se em direção à 

transformação dos serviços públicos e não somente para a automatização e digitalização 

dos processos existentes. Neste momento os sistemas dispersos em diferentes níveis de 

funções (vertical) e diferentes serviços do governo (horizontal) serão integrados 

naturalmente. A integração horizontal refere-se à conexão do sistema em diferentes 

serviços/atividades em que uma transação em um órgão pode levar a validações 

automáticas em relação aos dados de outros órgãos, com funções diferentes (LAYNE; 

LEE, 2001). 

Siau e Long (2005) sugeriram em sua pesquisa um modelo com cinco 

estágios. O modelo é simples e inclui as principais ideias dos modelos de Hiller e 

Belanger (2001), e Layne e Lee (2001). A primeira etapa é conhecida como presença na 

web e é a fase mais básica do modelo. A interação apenas ocorre na segunda fase do 

modelo, onde simples interações entre o governo e o cidadão são disponibilizadas, 

incluindo simples motores de busca, sistemas de e-mail, download de formulários oficiais, 

entre outros. Na terceira etapa, os usuários, que podem ser tanto empresas quanto 

cidadãos, são habilitados para que realizem, de maneira autônoma, transações on-line 

completas. 

A quarta fase do modelo, chamada de transformação, envolve a integração 

vertical (entre níveis de governo) e horizontal (entre diferentes órgãos/serviços). A quinta 

e última fase do modelo, conhecida como democracia eletrônica, fornece ferramentas 

para participação cidadã no processo decisório, tais como ferramentas para votações  

on-line, sondagens e levantamentos. 
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2.2. Governança de TI 

À medida que os recursos tecnológicos são utilizados dentro de uma 

organização, surgem novos desafios relacionados à sua gestão. Tais desafios são abordados 

não apenas pelo departamento de tecnologia da informação, mas também por toda a 

organização que deve, além de considerar a tecnologia inerente ao negócio, compreender 

que a separação dessas duas partes é algo complicado (WEILL; ROSS, 2004). 

Desde os anos 60, o tema “alinhamento estratégico: TI e Negócio” é 

amplamente conhecido. Mas foi somente no início dos anos 2000, após escândalos 

financeiros que abalaram o mercado de capitais norte-americano, que envolveu grandes 

corporações como a Enron, WorldCom, AOL e Merk, a Governança de TI ganhou sua 

visibilidade (WEILL, ROSS, 2006). 

Van Gremberg (2004) define a Governança de TI como sendo a capacidade 

organizacional exercida pelo Conselho de Administração, pela alta administração e pela 

área de TI, que visa controlar as estratégias de TI e assegura sua fusão com o negócio. 

Para Weill e Ross (2004) a GTI é entendida como um modelo que define direitos e 

responsabilidades pelas decisões, encorajando comportamento desejável no uso de TI. 

Conforme o IT Governance Institute (2004), a Governança de TI é de responsabilidade da 

alta administração de uma empresa, consistindo na liderança, estruturas organizacionais 

e processos que garantem que a TI Corporativa sustenta e estenda as estratégias e 

objetivos da organização. 

 
2.2.1. Modelo de Governança de TI 

Weill e Ross (2006) propõem um modelo em que a Governança de TI efetiva 

requer cuidadosa escolha sobre quem realiza as decisões e de que forma são feitas, em 

cinco domínios críticos de TI: (1) os princípios da organização e como a TI será usada; (2) 

a arquitetura da TI, ou seja, suas regras e políticas; (3) a estratégia de infraestrutura, 

formada pelos serviços de TI; (4) a necessidade de investimento do negócio, e; (5) a 

priorização, que determina onde os investimentos de TI serão focados.  

Van Gremberg e De Haes (2004) identificam que os elementos base para a 

Governança de TI são as Estruturas, Processos e Mecanismos de Relacionamentos. 

Nesse modelo, as estruturas envolvem a existência de funções responsáveis, como os 

executivos de TI e uma diversidade de comitês de TI. Os processos referem-se à tomada 

de decisões estratégicas e monitoramento de TI, já os mecanismos relacionais incluem 

Negócio/TI participação, o diálogo estratégico, a aprendizagem compartilhada e a 

comunicação adequada.  
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Os autores Fernandes e Abreu (2012) propõe um modelo genérico com base 

em um Ciclo de Governança de TI. O ciclo é composto por quatro etapas: (1) Alinhamento 

estratégico e compliance; (2) Decisão; (3) Estruturas e processos, e; (4) Gestão de valor e 

do desempenho. A Figura 1 representa o ciclo proposto por Fernandes e Abreu (2012). 

O modelo genérico de Governança de TI proposto por Fernandes e Abreu 

(2008 e 2012) é instrumento desta pesquisa, visto que considera diversas boas práticas 

em sua composição, tais como ITIL, COBIT, ValIT, BSC, e está alinhado aos modelos 

propostos por Weill e Ross (2004) relacionado à decisão de TI; Van Gremberg e De Haes 

(2004), em relação às estruturas, processos e mecanismos de Governança; além dos 

modelos de King (1978), Rockart e Mortin (1984), Chan et al. (1997) e Henderson e 

Venktraman (1999), em relação ao alinhamento estratégico.  

 
Figura 1 - Ciclo de Governança de TI. 

 
 

Fonte: Fernandes e Abreu (2012). 
 

No que concerne à primeira fase do modelo, observa-se que o alinhamento 

estratégico entre os objetivos de TI e os objetivos da organização é de total importância 

(LAURINDO, 2008).  A segunda etapa do ciclo de vida refere-se às responsabilidades das 

decisões relativas à TI, bem como à definição dos mecanismos de decisão 

(FERNANDES; ABREU, 2008).  

A terceira etapa do clico de vida se refere à estrutura organizacional e 

funcional da TI, bem como os processos de gestão e operação de TI para a empresa. Por 

fim, a quarta etapa diz respeito à definição, coleta e geração de indicadores dos 

processos, produtos e serviços de TI, contribuindo, assim, para o alcance das estratégias, 

para os objetivos e para o valor da TI para o negócio (FERNANDES; ABREU, 2012).  

A literatura não somente sugere a presença de mecanismos decisórios, 

processos de execução e controle, mas também o uso de indicadores como instrumentos 

de governança de TI, objetivando aumentar a visibilidade dos executivos sobre o retorno 

de investimentos em TI (TAROUCO; GRAEML, 2011). 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Esta pesquisa é um Estudo de Caso qualitativo. Conforme Yin (2001), a 

investigação de estudo de caso baseia-se em várias fontes de evidência, além de 

beneficiar-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e 

análise de dados. Nesse contexto, o autor menciona, inclusive, o uso de evidências 

quantitativas em contraste com evidências qualitativas, como estratégia de pesquisa 

considerada Estudo de Caso. 

Este é, portanto, um Estudo de Caso único e incorporado da influência das 

estratégias de Governo Eletrônico em ações de Governança de TI dos órgãos da 

Administração Direta do Estado do Ceará. As unidades de análise são compostas pelas 

estratégias de Governo Eletrônico e Ações de Governança de TI presentes nos órgãos da 

administração direta do Poder Executivo do Estado do Ceará. Para tanto, foram utilizados 

três tipos de evidências: Documentos, Questionários e Entrevistas.  

Os documentos analisados neste estudo formam a base de dados 

secundários, que é constituída das Políticas de Governo Eletrônico e Governança de TI 

do Governo do Estado do Ceará, ou seja, Leis, Decretos, Portarias, entre outros, que 

possam corroborar e valorizar as evidências oriundas das demais fontes (Questionários e 

Entrevistas), pois essa é a principal função quando se usa evidência do tipo documental 

(YIN, 2001).  

Os documentos foram coletados a partir do Diário Oficial do Estado do 

Ceará (DOE), publicados entre os anos de 2004 e 2014. Foi utilizado o recurso de 

Pesquisa Textual disponibilizado no DOE do tipo “Que tenha todas as palavras” (Tipo 1) 

ou “Exatamente a frase” (Tipo 2). Os seguintes códigos foram utilizados na pesquisa: 

“Governo Eletrônico” “Governança de TI”, “Governança de Tecnologia”, “Gestão de 

Tecnologia”, “Gestão tecnológica”, “Informatização”, “Modernização tecnológica” e 

“Serviço eletrônico”.  

O segundo tipo de evidência coletado são os questionários e foram 

aplicados aos 28 órgãos da Administração Direta do Governo do Ceará. Vale ressaltar 

que, para Collis e Hussey (2005), os questionários podem ser associados tanto à 

metodologias positivistas, quanto à fenomenológicas. O questionário referente à Governo 

Eletrônico, composto por 26 questões, teve como base os eixos que orientam as 

Diretrizes de e-Gov da Política de Governo Eletrônico da Federação e os estudos de  

Hiller e Belanger (2001),  Layne e Lee (2001) e Siau e Long (2005), bem como o 

levantamento das ações realizado pelo Comitê Executivo do Governo Federal em 2002.  
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O questionário para levantamento das ações de Governança de TI, 

composto por 38 questões, fundamentou-se nos levantamentos realizados pelo Tribunal 

de Contas do Estado do Ceará (TCE) em 2009 e os levantamentos realizados pelo 

Tribunal de Contas da União, em 2010, 2012 e a proposta de 2014, considerando ainda o 

Ciclo de Vida da Governança de TI proposto no modelo Genérico de Fernandes e Abreu 

(2012). Para ambos os questionários, utilizou-se de escala Linkert de 5 níveis, em 

conformidade com a maturidade do framework do COBIT (Control Objectives for 

Information and related Technology), que varia do inexistente ao otimizado. O uso da 

escala visou identificar a maturidade das temáticas nos órgãos. 

As entrevistas são o terceiro tipo de evidência utilizado neste estudo. Yin 

(2001) cita como vantagem do uso da entrevista, o seu direcionamento, ou seja, o 

enfoque direto no tópico do estudo e nas perceptivas, que fornecem inferências casuais 

percebidas.  

Vale ressaltar que, em vista aos limites operacionais (tempo e custo) para 

realização das entrevistas, foi necessário agrupar os órgãos a serem entrevistados 

conforme a sua complexidade dos serviços de TI. Foram definidos 3 agrupamentos, a 

considerar órgãos de complexidade baixa, média e alta. Para essa classificação, foi 

realizado um levantamento considerando o documento de recomendação de nível 

hierárquico e estruturas organizacionais das áreas de TIC - COETI /2011, produzido pela 

Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará e disponível em seu sítio 

online. Esse levantamento foi realizado no ato do preenchimento dos questionários 

submetidos aos órgãos. Almejou-se entrevistar, pelo menos, 100% dos órgãos de alta 

complexidade, 50% de média complexidade e 25% baixa complexidade. 

Utilizou-se de entrevista semiestruturada que, para Triviños (1987), é 

apoiada por questionamentos básicos, fundamentados em teorias que se relacionam ao 

tema da pesquisa. Os questionamentos podem resultar em novas questões a partir das 

respostas dos informantes. Para Triviños (1987), o uso de entrevistas semiestruturadas 

beneficia não somente a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e 

a compreensão de sua totalidade. 

Considerou-se para a formulação do roteiro de entrevista, além dos 

documentos analisados, os dados coletados nos questionários acerca das estratégias de 

Governo Eletrônico e ações de Governança de TI em cada órgão. Dessa forma, as 

perguntas da entrevista acompanharam a perspectiva dos formatos abaixo relacionados. 

A considerar que X, Y, Z e W representam informações obtidas a partir dos dados 

coletados nos questionários. 
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À luz da influência exercida pelas estratégias de Governo Eletrônico em 

Ações de Governança de TI: 

a) Pergunta Tipo 1: A estratégia X de Governo Eletrônico impactou na ação Y de Governança de 
TI? de que forma?; 

 
Na perspectiva da influência percebida, pelo apoio das Ações de 

Governança de TI, em decorrência das Estratégias de Governo Eletrônico. 

 

b) Pergunta Tipo 2: Ao ser implantada a ação Z de Governança de TI, qual foi a sua contribuição 
direta para a estratégia W de Governo Eletrônico?; 

 

A análise dos dados obtidos a partir dos questionários foi realizada por meio 

da estatística descritiva, técnica que, para Collis e Hussey (2005), diz respeito à descrição 

de dados, sendo útil inclusive para resumir e apresentar dados em tabela, quadros e 

gráficos. 

Quanto à análise dos dados documentais e de entrevista, ora coletados, 

considerou-se a técnica de análise qualitativa dos dados de Miles e Huberman (1994). A 

técnica define 3 fases para a análise dos dados: Redução dos dados, Apresentação dos 

dados e Verificação e conclusão. 

Os dados coletados nas entrevistas foram transcritos e organizados em: 

Categorias, Subcategorias, Unidade de Registro, Unidade de Contexto e Enumeração. Na 

coluna enumeração foram analisadas as respostas fornecidas pelos entrevistados e 

atribuído um valor de interpretação, quanto à influência para cada resposta. Vale ressaltar 

que o valor atribuído pela interpretação considerou, além do contexto da resposta, os 

códigos a seguir: 

a. Se a resposta contém sentido positivo, com o aparecimento de, pelo menos, um dos 

códigos: “Sim”, “Existe”, “Totalmente envolvido”, “Frequentemente”, “Participação total”, 

“Participa”, “Está envolvida” ou afins, atribuído um símbolo “+” na coluna de Enumeração. 

b. Se a reposta contém sentido neutro, ou seja, se há influência parcial, com o 

aparecimento, de pelo menos, um dos códigos: “Talvez”, “Parcial”, “Alguns”, “Algumas”, “Existe 

parcialmente”, “Não totalmente”, “Em partes”, “Pouco envolvimento”, “Pouca influência” ou afins, 

atribuído um símbolo “+” na coluna de Enumeração; 

c. Se a resposta contém sentido negativo, ou seja, se não há influência, com o 

aparecimento de, pelo menos, um dos códigos: “Não”, “Não existe”, “Não participa”; 

“Raramente”, “Não usa”; “Não faz” e afins, será atribuído um símbolo “-” na coluna de 

Enumeração. 
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Cada símbolo utilizado teve uma nota de peso, variando de -1 a 1, sendo -1 

“Não influencia” (símbolo -), 0 “Influencia parcialmente” (símbolo +) e 1 “Influencia 

totalmente” (símbolo +). A análise de cada entrevista realizada gerou uma escala de 

influência por órgão, resultando em uma escala de influência geral por meio da média 

obtida. A partir dos resultados e utilizando-se da estratégia geral do estudo, foi realizada a 

análise do Estudo de Caso como um todo, considerando a técnica de triangulação de 

dados, surgindo da necessidade para confirmar a validade dos processos. Conforme Yin 

(2001) em estudos de caso, a triangulação é feita utilizando várias fontes de dados (Yin, 

1984). Esta pesquisa utilizou o tipo de triangulação das fontes de dados, em que se 

confrontam os dados provenientes de diferentes fontes (DEZIN, 1984). 

A triangulação das fontes de dados foi aplicada visando reunir todas as 

evidências coletadas, com o objetivo de identificar como a influência das estratégias de 

Governo Eletrônico se dá em ações de Governança de TI.  

 
4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Na Lei nº 13.875 de 07 de fevereiro de 2007, que dispõe sobre o modelo de 

gestão do Poder Executivo, está definida a estrutura organizacional básica do Poder 

Executivo do Governo do Estado do Ceará. A Administração Pública Estadual 

compreende os órgãos e as entidades que atuam na esfera do Poder Executivo, os quais 

visam atender às necessidades coletivas. Os órgãos da administração direta estão 

organizados em órgãos da Governadoria, Vice Governadoria, Secretarias de Estado e 

Defensoria Pública.  

Foram selecionados, para este estudo, os órgãos da Administração Direta 

do Estado do Ceará por serem órgãos genuinamente públicos, que utilizam do Tesouro 

do Estado como fonte primária de recursos e desenvolvem atividades essenciais à gestão 

estadual. Além da facilidade do acesso aos dados da pesquisa, por parte dos autores, 

considerou-se como critério de seleção a importância em analisar a influência exercida 

pelas estratégias de Governo Eletrônico no contexto da Administração Direta, logo após 

resultados preliminares de estudos semelhantes realizados no âmbito das Empresas 

Públicas (FREITAS e MARQUES, 2015). 

A estrutura administrativa organizacional atual do Governo do Estado do 

Ceará compreende: 28 órgãos da Administração Direta; 13 Autarquias; 7 fundações; 2 

Empresas Públicas, e; 8 Sociedades de Economia Mista, totalizando 58 órgãos e 

entidades (CEARÁ, 2014). A pesquisa contou com a participação de 71% dos órgãos da 

Administração Direta. 
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4.1 Análise dos documentos de política 
 

Foram analisados 33 documentos de políticas, extraídos a partir de buscas 

textuais realizadas no Diário Oficial do Estado do Ceará. Na perspectiva da natureza dos 

órgão da Administração Direta, a pesquisa buscou identificar documentos que orientem as 

atividades relacionadas à e-Gov e GovTIC. Foram considerados os códigos de pesquisa 

relacionados a Governo Eletrônico e Governança de TI. Considerou-se, ainda, 

documentos disponíveis nos portais da Secretaria da Fazenda e Secretaria do 

Planejamento e Gestão do Ceará. Um total de 7.489 registros de pesquisa foi inicialmente 

identificado no DOE, levando a uma seleção de 3.179 documentos, a partir dos quais, 

após exaustiva análise textual, emergiram os 33 documentos de políticas relacionados 

aos temas desta pesquisa. 

De uma forma geral, os documentos de política analisados versam sobre 

iniciativas de incentivo ao Governo Eletrônico, Padronização de Sites Governamentais, 

Políticas e Estruturas de Governança de TI (Conselho Superior de TIC – CSTIC, presidido 

pelo Secretário da SEPLAG, e seus componentes) e Políticas de Operação de TI. No que 

concerne às iniciativas de Governo Eletrônico, no Estado do Ceará existe o Prêmio Ceará 

Governo Eletrônico, instituído como instrumento de estímulo ao desenvolvimento de 

estratégias voltadas à Governo Eletrônico pelos órgãos e entidades do Governo do 

Estado, visando a melhoria da qualidade das informações e serviços prestados ao 

cidadão. O Prêmio é organizado anualmente pela Secretaria do Planejamento e Gestão. 

O padrão dos sites é definido a partir da necessidade identificada pelo 

CSTIC em padronizar e estruturar as informações e serviços disponíveis nos órgãos e 

entidades da Administração Pública Estadual, por meio da Intranet.  Outras ações de 

Governo Eletrônico são relacionadas na análise documental, tais como o Programa 

Estadual de Banda Larga, Projeto de Sistema Integrado, Sistema de Geotecnologias, 

Portal da Transparência e Sistema de Virtualização de Processos – VIPROC. 

Em relação aos documentos de Política de Governança de TI, foram 

analisados documentos que versam sobre a instituição do Conselho Superior de 

Tecnologia da Informação - CSTIC, seus membros, sua missão e responsabilidade, sua 

estrutura, bem como o Modelo de Gestão de Tecnologia para o Estado do Ceará. 

No contexto de Governo Eletrônico e Governança de TI, as políticas de 

operação de TI visam padronizar rotinas e ferramentas acerca da segurança da 

informação nos órgãos, desenvolvimento e uso de Softwares (Linguagens de 

programação, banco de dados e suíte de escritório), bases geotecnológicas utilizadas 

pelos órgãos, acesso à informação, bem como virtualização de processos. 
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A análise documental tornou-se suficiente para o entendimento do contexto 

legal das estratégias de Governo Eletrônico e ações de Governança de TI em que o 

Estado do Ceará encontra-se fundamentado. Nesse sentido, compreendeu-se algumas 

iniciativas pertinentes à Governo Eletrônico (Padrões de sites, VIPROC, Acesso à 

informação etc) e à Governança de TI (CSTIC e operações de TI). 

 
4.2 Análise dos questionários 
 

O segundo tipo de evidência utilizado neste Estudo de Caso foram dois 

questionários aplicados aos vinte e oito órgãos da Administração Pública do Estado do 

Ceará, entre os dias 16 de maio e 30 de junho de 2014. Os questionários abordaram 

grupos de questões relacionadas aos temas da pesquisa, Governo Eletrônico e 

Governança de TI. O questionário de Governo Eletrônico foi composto por 24 questões, 

distribuídas pelos Eixos: Cidadão, Melhoria da Gestão Interna e Interação com Parceiros 

e Fornecedores. Além disso, esse questionário buscou identificar, conforme metodologia 

desenvolvida pela Seplag (disponível em seu sítio eletrônico), a complexidade dos 

serviços de TIC de cada órgão. 

O questionário de Governança de TI foi composto por 38 questões, organizadas 

e distribuídas conforme fases do Ciclo de Vida de Governança de TI, exposto por Fernandes e 

Abreu (2012), sendo: Alinhamento Estratégico e Compliance; Decisão, compromisso, 

priorização e alocação de recursos; Estrutura, processos, operação e gestão, e; Gestão do 

valor e operação da TI. O questionário buscou verificar as ações de Governança de TI 

existentes nos órgãos da administração direta do Poder Executivo estadual. 

Os resultados obtidos com a análise dos dados do questionário de Governo 

Eletrônico apontam que a maturidade dos Eixos Melhoria da Gestão Interna e Cidadão é 

equivalente e superior à maturidade do Eixo Interação com Parceiros e Fornecedores.  

Observa-se na Tabela 1 as médias obtidas com a pontuação de cada Eixo. 

 

Tabela 1 - Médias do Eixo Governo eletrônico. 

Governo Eletrônico Média obtida 

Eixo Melhoria da Gestão Interna 3,31 

Eixo Cidadão 3,31 

Eixo Interação com Parceiros e Fornecedores 2,40 

Média geral – Governo Eletrônico 3,01 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

No que concerne às ações de Governança de TI, observou-se, com os 

resultados obtidos, que essa temática tem maturidade inferior em relação à Governo 
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Eletrônico, sendo uma diferença total de 0,43 pontos. A fase do Ciclo de Vida de 

Governança de TI com maior maturidade, em termos de pontuação obtida, foi 

“Alinhamento estratégico e compliance”, com 3,02 pontos, que conforme interpretação de 

maturidade, pode-se entender que o processo é padronizado, documentado e 

comunicado. Observam-se, na Tabela 2, as notas da maturidade de todas as fases do 

Ciclo de Vida de Governança de TI, identificadas com as respostas dos questionários. 

Na perspectiva dos resultado obtidos, e considerando os níveis de 0 a 5 da 

escala proposta, o Governo Eletrônico e a Governança de TI situam-se em faixas 

diferente de maturidade, sendo 3,01 e 2,58, respectivamente.   

 

Tabela 2 - Médias das fases de Governança de TI. 

Governo Eletrônico Média obtida 

Alinhamento estratégico e compliance. 3,02 

Estrutura, processos, operação e gestão. 2,63 

Gestão do valor e desempenho da TI 2,57 

Decisão, compromisso, priorização e alocação de recursos 2,13 

Média geral – Governança de TI 2,58 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

A  

Figura 2 demonstra o posicionamento dos temas na perspectiva de 

maturidade da escala proposta. Com base na interpretação da média escalar, conforme 

escala de maturidade do COBIT, Governo Eletrônico demonstra a existência de  

padronização, documentação e uma boa comunicação em suas ações. Já as ações de 

Governança de TI demonstram ter alta dependência do conhecimento das pessoas 

envolvidas. 

 
Figura 2 - Faixa escalar - e-Gov e GovTI 

 

 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Considerando a necessidade de conhecer as estratégias de Governo 

Eletrônico, bem como a sua influência nas ações de Governança de TI nos órgãos da 

Administração Direta do Estado do Ceará, e objetivando uma resposta concreta à 

pergunta desta pesquisa, foram projetadas entrevistas em profundidade semiestruturadas, 

divididas em blocos, na perspectiva dos temas propostos neste estudo. 

 

    0 1          2 3 4                    5 

e-Gov 
GovTI 
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4.3 Análise das entrevistas 
 

Conforme definido na metodologia desta pesquisa, os órgãos participantes 

foram agrupados por níveis de complexidade dos seus serviços de TI, considerando a 

perspectiva da metodologia definida pela Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado 

do Ceará e visando a realização das entrevistas. Desta forma, foram entrevistados, em 

cada nível de complexidade, os quantitativos apresentados na Tabela 3. 

 
Tabela 3 - Percentual de entrevistas por nível de complexidade. 

Nível de 
Complexidade 

Qt. de questionários 
respondidos / 
participante. 

Qt. de órgãos 
entrevistados 

Representatividade 
mínima por nível 

Representatividade 
Alcançada nas 

entrevistas 
Alto 3 2 100% 100% 
Médio 3 2 50% 66% 
Baixo 14 4 25% 28% 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Conforme análise realizada, os órgãos com alta complexidade apresentaram 

uma média escalar de influência maior que os órgãos de média e baixa complexidade. 

Mais especificamente, a média escalar de influência obtida foi de 0,01, conforme 

representado na Figura 3. 

 
Figura 3 - Escala de Influência - Governo do Estado do Ceará. 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Autoria própria. 
 
 

Esse resultado foi calculado considerando a média das notas obtidas na 

perspectiva da atribuição do valor na coluna de Enumeração, na análise dos dados de 

entrevista, relacionada às categorias de Governo Eletrônico e de Governança de TI, no 

âmbito dos órgãos da Administração Direta do Governo do Estado do Ceará, sendo 0,09 

e -0,1, respectivamente. 

 
4.4 Triangulação das fontes de dados 

 
Na Tabela 4 estabeleceu-se uma relação entre os dados coletados nas 

entrevistas, questionários e documentos, de forma a cruzar as informações percebidas. 

Observa-se, portanto, uma relação entre a média escalar das Unidades de Registros 

obtidas a partir das análises das entrevistas e documentos e a existência de Legislação 

vigente, conforme os documentos de Políticas analisados neste estudo. A Tabela 4 está 

organizada em ordem decrescente, considerando a pontuação da média escalar de cada 

unidade de registro. 

-1  
 
Não influencia 

      0 
 

   Influencia Parcialmente 

+1  
 

Influencia 
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Tabela 4 - Unidade de Registro e Políticas Relacionadas. 

Cod. Unidade de Registro 
Média da 

pontuação 
escalar 

Políticas Relacionadas 

01 Portal 0,75 Instrução Normativa Nº 04 de 22 Abril de 
2004; 
Resolução Nº 03/2008, de 19 de Setembro 
de 2008. 

02 Informatização 0,57 Instrução Normativa Nº 02/2014 
Instrução Normativa Nº 01/2013; 
Decreto Nº 27.803, de 20 de Maio de 2005; 

03 Plano estratégico de TIC 0,39 Resolução Nº 01/2013; 

04 Serviços disponíveis 0,39 Instrução Normativa Nº 02/2014 
Decreto Nº 30.193, de 17 de Maio de 2010 
Lei Nº 15.018, de 04 de Outubro de 2011. 

05 Operação de serviços 0,05 Decreto Nº 29.227, de 13 de Março de 2008; 
Decreto Nº 29.255 de 09 de Abril de 2008; 
Resolução Nº 02 de 6 de Agosto de 2008; 
Decreto Nº 30.193, de 17 de Maio de 2010; 
Lei Nº 15.018, de 04 de Outubro de 2011; 
Decreto Nº 30.939, de 10 de Julho de 2012; 
Decreto Nº 31.199, de 30 de Abril de 2013; 
Portaria Nº 1177/2011; 
Instrução Normativa Nº 02/2014; 

06 Integrações horizontais e verticais 0,03 * Instrução Normativa Nº 02/2014 

07 Gestão de contratos 0,00 Instrução Normativa Nº 01/2013; 

08 Portfolio de TI e Catálogo de Serviço -0,11 ** Não Identificado 

09 Gestão do desempenho -0,11 Não Identificado 

10 Alinhamento estratégico da TI -0,28 *** Não Identificado. 

11 Mecanismos de decisão de TI -0,28 Não Identificado 

12 Meios de comunicação com o cidadão -0,50 A atual Política de Segurança da Informação 
proíbe o acesso a algumas redes sociais. 

13 Meios de comunicação (fornecedor) -0,61 Não Identificado 

14 Participação do cidadão (e-Democracia) -1 Não Identificado 

Fonte: Autoria própria. 
* Está implícito. Não há detalhes ou normatizações. 
** Há um catálogo de serviços corporativo, mas não necessariamente de TI. 
**Há uma fraca relação com a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2013. 

 
 

É evidente, na Tabela 4, a relação existente entre as unidades de registros 

coletadas nas entrevistas, suas respectivas pontuações escalares (de influência) e os 

documentos de política que fundamentam as ações de cada unidade analisada. Dessa 

forma, observa-se na tabela que as unidades de registro com média escalar de influência 

próxima ao valor 1(positivo) possuem uma ou mais políticas subsidiando a sua execução. 

Por outro lado, as unidades com média próxima a -1(negativo) não possuem política que 

as fundamentam.  

Um outro cruzamento estabelecido foi entre os dados coletados nos 

questionários com a média escalar de influência obtida na entrevista. A Tabela 5 
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estabelece a existência da relação entre a complexidade dos serviços de TIC de um 

determinado órgão e a pontuação escalar de influência existente das estratégias de 

Governo Eletrônico em ações de Governança de TI. 

 

Tabela 5 - Pontuação escalar X Pontuação da complexidade. 

Grupo de complexidade Órgão pesquisado 
Pontuação da 
complexidade 

Pontuação 
escalar. 

alta complexidade 

órgão 01 45 0,83 

órgão 02 42 0,40 

órgão 18 41 0,06 

média complexidade 

órgão 20 30 0,11 

órgão 15 40 0,00 

órgão 16 38 -0,06 

baixa complexidade 

órgão 05 26 -0,40 

órgão 07 29 -0,25 

órgão 06 24 -0,42 

órgão 13 24 -0,05 
Fonte: Autoria própria. 
 

Os órgãos que possuem maiores complexidade em seus serviços de TIC 

possuem média escalar de influência de 0,41 pontos. Por sua vez, os órgãos de média 

complexidade possuem uma média escalar de influência em torno de 0,01 pontos. Já os 

órgãos de baixa complexidade possuem média escalar de influência em torno de -0,28 

pontos. 

O resultado dos dados coletados bem como o cruzamento das informações 

obtidas, demonstram que a influência das estratégias de Governo Eletrônico em ações de 

Governança de TI, no ambiente dos órgãos da administração direta do Governo do 

Estado do Ceará, é parcial e ocorre por meio de, pelo menos, dois fatores: A existência de 

política de governo  e a complexidade dos serviços de TI.  

 

5. CONCLUSÕES 

O presente estudo constituiu-se num Estudo de Caso único e incorporado e 

teve por objetivo principal analisar como as estratégias de Governo Eletrônico influenciam 

as ações de Governança de TI, nos órgãos da Administração Direta do Governo do 

Estado do Ceará. Para tanto, foram propostos dois objetivos específicos: (1) Analisar as 

Estratégias de Governo Eletrônico e (2) Analisar as ações de Governança de TI.  

A pesquisa foi aplicada a 28 órgãos que compõem a administração direta do Poder 

Executivo do Estado do Ceará, dentre os quais se obteve uma participação de 71,42%, ou 

seja, 20 órgãos se propuseram a responder os instrumentos de coleta de dados, que 
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consistiam em três tipos distintos de evidências: Documentos, Questionários e 

Entrevistas. 

Todas as fases deste estudo foram desenvolvidas respeitando-se o escopo 

metodológico que emergiu da questão de investigação, sempre visando um 

encadeamento lógico contínuo e coerente com os objetivos específicos inicialmente 

traçados. Desta forma, toda a fundamentação teórica foi criteriosamente elaborada, 

constituindo-se em uma base conceitual consistente acerca de Governo Eletrônico e 

Governança de TI. Para além de contextualizar as temáticas, a fundamentação foi 

essencial na compreensão dos modelos conceituais (tanto de Governo Eletrônico quanto 

de Governança de TI) que subsidiaram a formulação dos questionários, bem como as 

questões iniciais das entrevistas. À luz dessa abordagem, o processo de coleta e análise 

de cada evidência foi exaustivamente desdobrado nas perspectivas de e-Gov e GovTIC. 

A análise dos dados revelou que existe, de fato, influência das estratégias de 

Governo Eletrônico em ações de Governança de TI. Somando-se às percepções obtidas 

a partir de cada tipo de evidência analisado, por meio da triangulação dos dados, 

destacaram-se pelo menos duas perspectivas pelas quais essa influência se manifesta no 

âmbito dos órgãos da Administração Direta do Governo do Ceará, nomeadamente por 

meio da Legislação existente acerca dos temas e conforme a complexidade dos serviços 

de tecnologia do órgão.  

Acredita-se que a principal inovação deste estudo é vincular duas 

discussões que costumam aparecer separadas na produção acadêmica e que, por 

definição, estão interrelacionadas, uma vez que Governança de TI é também uma 

estratégia de Governo eletrônico. 

 Para além dessa contribuição, espera-se, com o resultado desta pesquisa, 

sensibilizar a própria Administração Pública para uma implementação mais consistente do 

Governo Eletrônico, visto tratar-se de uma estratégia capaz de ampliar e otimizar os seus 

serviços, repercutindo com a modernização da sua gestão e a amplificação dos seus 

meios de comunicação. Tal medida, portanto, traz um impacto positivo na confiança e a 

satisfação do seu principal cliente: o cidadão. Desta forma, é patente a necessidade de 

investimentos voltados para definições de regulamentações (Políticas) capazes de 

fortalecer o Governo Eletrônico, no âmbito dos órgãos da Administração direta do Estado 

do Ceará, como também de garantir a sua execução. 

No que concerne a Governança de TI, espera-se que esta pesquisa possa 

enfatizar a sua relevância na realização das estratégias de negócio. Importante salientar 

que as estratégias de Governo Eletrônico demandarão ações de Governança de TI que, 
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por sua utilização mais eficaz, tenderá a apoiar e estender as próprias Estratégias de 

Governo Eletrônico. 

De fato, as estratégias de Governo Eletrônico assumem capital importância 

para a Administração Pública. Entretanto, é indispensável convir que os esforços 

envidados com a Governança de TI não devem ficar circunscritos ao atendimento das 

demandas de órgãos controladores. Para que sua ação possa ganhar maior amplitude, é 

necessário adotar a Governança de TI como um eficiente aliado, capaz de potencializar 

os melhores resultados das estratégias de Governo Eletrônico, ou seja, adotar a 

Governança de TI como uma própria estratégia de Governo Eletrônico, que exerce sua 

influência por meio das Políticas Públicas e da complexidade dos serviços de TIC 

desenvolvidos nos órgãos.  

Na expectativa de ampliar esta pesquisa, espera-se como estudos futuros, 

análises mais detalhadas, com características exploratórias dos dados coletados, pois 

sabe-se que há muito o que compreender em uma pesquisa qualitativa dessa magnitude. 

A considerar a quantidade de dados e a diversidade dos tipos de vidências. Para além 

disso, propõe-se expandir os horizontes deste estudo, incrementando abordagens que 

facultem à uma análise quantitativa. 
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