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Unidade 1 • A busca da eficácia através de estruturas organizacionais 

 
“A Governança de TI é responsabilidade dos dirigentes e executivos. É uma parte integral da Governança Corporativa 

e é formada pela liderança, por estruturas organizacionais e processos que garantem que a área de TI sustenta e 
melhora a estratégia e objetivos da organização”. 

IT Governance Institute (2001) 

“Governança de TI é a capacidade organizacional exercida pelos dirigentes, executivos de negócios e de TI, para 
controlar a formulação e implementação da estratégia de TI e desta maneira garantir a fusão do negócio com TI”. 

Van Grembergen (2002) 
 

Tópico 1 - Fundamentos das estruturas organizacionais 
 

Conforme Weill e Ross (2004)1, a Governança de TI pode ser definida como a especificação das decisões e das estruturas de res- 
ponsabilidades adequadas para encorajar os comportamentos desejados no uso de TI. 

Ainda conforme Weill e Ross (2004), a Governança de TI busca responder três questões: 
 

1. Que decisões devem ser tomadas para garantir um efetivo gerenciamento e uso de TI? 
 

2. Quem deve tomar estas decisões? 
 

3. Como estas decisões serão tomadas e monitoradas? 
 

Como o objetivo do curso é que você seja capaz de desenvolver e aplicar uma gestão mais qualificada para obter os melhores 
resultados na utilização de TI para a sua organização, fica clara a importância da estrutura organizacional. 

 

Saiba Mais 
 

É importante que você saiba que uma abordagem interessante sobre as formas de estruturas organiza- 

cionais é a apresentada por Mintzber em seu livro “Criando Organizações Eficazes: Estruturas em Cinco 

Configurações”. 2ª edição, São Paulo; Atlas, 2003. 
 

 

1Peter Weill é o Diretor do Center for Information Systems Research (CISR) e Cientista de Pesquisa Sênior no Massachusetts Institute of Technology (MIT). Jeanne 
W. Ross é a principal cientista de pesquisa do CISR. Ambos escreveram o livro IT Governance: how top performers IT decisions rights for superior results, 2004, 
Havard Business School Press. 
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  Ajuste mútuo (A)  

A figura C é padronização, que se 
desmembra em três tipos, que formam 
os cinco mecanismos: 

C - dos processos de trabalho 

D – dos resultados do trabalho 

E – das habilidades dos trabalhadores 
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Padronização (C) 

Supervisão direta 
(B) 

 

Estrutura Organizacional 

 
“A estrutura de uma organização pode ser definida simplesmente como a soma total das maneiras pelas quais o 

trabalho é dividido em tarefas distintas e, depois, como a Coordenação é realizada entre estas tarefas.” 

(MINTZBERG, 2003) 
 

Veja, abaixo, os cinco mecanismos de coordenação apresentados por Mintzberg, que explicam as maneiras fundamentais pelas 
quais as organizações coordenam seu trabalho. Verifique a possibilidade que esses mecanismos têm de constituirem-se em opor- 
tunidades ou ameaças para as estruturas organizacionais. 
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• Ajuste mútuo (A) 

O ajustamento mútuo obtém a coordenação do trabalho pelo simples processo de comunicação informal. O controle do trabalho 
permanece nas mãos dos operadores, como mostrado na Figura 1(a). Usado em organizações mais simples ou pequenos grupos 
de pessoas, tais como dois remadores ou uma oficina de vasos. Paradoxalmente, aplica-se em atividades complexas que tenham 
como característica o ineditismo, fazendo com que somente as habilidades de adaptação mútua dos especialistas ao longo do 
trabalho tragam o sucesso ao empreendimento. 

• Supervisão direta (B) 

A supervisão direta assume a coordenação quando uma pessoa passa a ser responsável pelo trabalho de outras, dando-lhes 
instruções e monitorando suas ações, como indicado na Figura 1(b). Quando o número de pessoas aumenta no grupo, o ajuste 
mútuo não é suficiente e surge a necessidade de um líder que oriente o trabalho e integração do grupo. 

• Padronização dos processos de trabalho(C) 
A Figura c é padronização, que se desmembra em três tipos, que formam os cinco mecanismos: 

C - dos processos de trabalho 

D - dos resultados do trabalho 

E - das habilidades dos trabalhadores 
 

A padronização dos processos de trabalho ocorre quando o conteúdo deste for especificado ou programado, conforme mostrado 
na Figura 1(c). O processo de realização do trabalho é bem conhecido e pode ser especificado. As linhas de montagens são 
exemplos claros da aplicação destes mecanismos de coordenação. 

• Padronização dos resultados do trabalho (D) 

A padronização dos resultados do trabalho ocorre, quando, por exemplo, as dimensões do produto ou o desempenho forem es- 
pecificados. Existe um grau de liberdade na execução das tarefas, porém um controle nas saídas dos processos. Os acordos de 

níveis de serviço2 são exemplos do controle pela especificação dos resultados dos processos. 

• Padronização das habilidades dos trabalhadores (E) 

A padronização das habilidades dos trabalhadores ocorre quando o tipo de treinamento exigido para o desempenho do trabalho 
for especificado. Esse mecanismo de coordenação é visto em atividades profissionais bastante especializadas, tais como cirur- 
giões ou profissionais de desenvolvimento de software. No trabalho, parece que os trabalhadores agem com autonomia, mas, de 
fato, aprenderam, em suas escolas profissionais, como dar conta do recado. 

 
 

2Acordos de níveis de serviço - especificação das condições mínimas de atendimento de determinado serviço, normalmente firmados contratualmente e 
de utilização ampla na área de TI. 
EXEMPLO: tempo para atendimento, horário de disponibilidade do serviço etc. 
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Todos os mecanismos podem ser aplicados a TI, considerando aplicações específicas. 
 

Grupos pequenos de desenvolvimento de software, que estejam trabalhando na definição de códigos fontes complementares, ajus- 
tam seu trabalho de forma mútua, sem necessidade de uma supervisão direta. 

Grupos de atendentes em uma central de atendimento recebem supervisão direta de um líder para ajustar os trabalhos e definir 
prioridades entre os atendentes. 

O trabalho de produção é padronizado através de rotinas e procedimentos escritos que devem ser obedecidos exatamente conforme 
a estrutura de processos definidos. 

Como você viu, neste tópico, já foram apresentados, como exemplo, os controles baseados nos acordos de níveis de serviço que 
representam a padronização dos resultados dos trabalhos. 

Por fim, os trabalhos mais especializados de TI, como suporte a determinado software, programação de determinada linguagem e 
gestão dos recursos tecnológicos têm padronização dada pelo treinamento e formação dos profissionais. 

 
 

Entendendo as Estruturas Organizacionais 

Segundo Mintzberg, as organizações possuem cinco estruturas básicas, conforme mostra a figura, que devem ser levadas em con- 
sideração no planejamento do processo decisório. 
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1. Núcleo Operacional O núcleo operacional da organização envolve os membros – os operadores – que executam o 
trabalho básico diretamente relacionado à fabricação dos produtos e à prestação dos serviços. 

2. Cúpula Estratégica A cúpula estratégica é encarregada de assegurar que a organização cumpra sua missão de 
modo eficaz e também que atenda às necessidades dos que a controlam ou os que detêm 
poder sobre ela (como seus proprietários, órgãos governamentais, sindicatos de empregados, 
grupos de pressão). 

3. Linha Intermediária A linha intermediária, através da cadeia de gerentes com autoridade formal, conecta a cúpula 
estratégica ao núcleo operacional. 

4. Tecnoestrutura Os analistas de controle da tecnoestrutura efetivam certas formas de padronização da orga- 
nização. 

5. Assessoria de Apoio As assessorias de apoio são unidades especializadas, criadas para dar apoio à organização 
fora de seu fluxo de trabalho operacional. 

 
Membros e unidades das partes de uma empresa: 
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Os mecanismos de coordenação, aplicados às estruturas básicas, fornecem o que Mintzberg denominou das cinco configurações 
que são a base para uma organização eficaz. São elas: 

 
1. Estrutura simples 

Baseada na supervisão direta em que a cúpula estratégica é a parte principal. 
 

Tipicamente, a organização que a utiliza tem uma pequena ou nenhuma estrutura, poucos assessores de apoio, divisão do tra- 
balho não rigorosa, diferenciação mínima entre suas unidades e pequena hierarquia gerencial. Pouco de seu comportamento é 
formalizado e faz uso mínimo de planejamento e treinamento. 

A coordenação de uma estrutura simples é largamente efetivada por supervisão direta. Especificamente, o poder sobre todas 
as decisões importantes tende a estar centralizado nas mãos do principal executivo (CEO). Assim, a cúpula estratégica emerge 
como parte-chave da estrutura. De fato, a estrutura consiste frequentemente, em pouco mais de uma cúpula estratégica (de uma 
pessoa) e de um núcleo operacional simples. 

 
2. Burocracia mecanizada 

É baseada na padronização dos processos de trabalho em que a tecnoestrutura é a parte principal. Tipicamente com tarefas 
operacionais rotineiras e altamente especializadas; procedimentos muito formalizados no núcleo operacional; proliferação 
de normas, regulamentos e comunicação formalizada em toda a organização; grandes unidades no nível operacional; con- 
fiança na base funcional para agrupamento das tarefas; poder de tomada de decisão relativamente centralizado e estrutura 
administrativa elaborada com nítida distinção entre linha e assessoria. 

Em razão de a burocracia mecanizada depender, principalmente, da padronização de seus processos de trabalho opera- 
cionais por meio da coordenação, a tecnoestrutura – que abriga os analistas que fazem a padronização – emerge como 
parte-chave da estrutura. 

 
3. Burocracia profissional 

Baseada na padronização de habilidades, em que o núcleo operacional é a parte principal; na coordenação da padronização das 
habilidades e no treinamento e doutrinação. Contratam-se profissionais especializados, devidamente treinados e doutrinados 
para o núcleo operacional e, depois, lhes é concedido considerável controle sobre seu próprio trabalho. Isso significa que o 
profissional age independentemente de seus colegas, mas diretamente com os clientes a que serve. 

O núcleo operacional é a parte-chave da burocracia profissional. A outra parte plenamente elaborada é a assessoria de apoio, 
embora esteja muito focada em atender ao núcleo operacional. 
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4. Forma divisionalizada 

Baseada na padronização dos resultados, em que a linha intermediária é a parte principal. Confia-se na base de mercado para 
agrupar as unidades no topo da linha intermediária. As divisões são criadas conforme os mercados que atendem e, depois, 
assumem o controle sobre as funções operacionais exigidas para servir a esses mercados. Essa dispersão (e duplicação) das 
funções operacionais minimiza a interdependência entre as divisões. Assim, cada uma opera como entidade semiautônoma, livre 
da necessidade de coordenação com as outras. Em geral, o escritório central permite ampla autonomia para que as divisões 
tomem suas próprias decisões e, depois, monitora os resultados dessas decisões. O principal mecanismo de coordenação é a 
padronização dos outputs, e um parâmetro-chave é o sistema de controle de desempenho. 

 
5. Projetizada 

Baseada em ajustamento mútuo, em que a assessoria de apoio (às vezes, acompanhada do núcleo operacional) é a parte 
principal. 

Há pouca formalização do comportamento, pois sua especialização do trabalho é altamente horizontalizada, baseada em treina- 
mento formal; tendência a agrupar especialistas das unidades funcionais para propósitos de organização interna, divididos em 
pequenas equipes de projeto, baseadas no mercado, que visam à execução de um trabalho específico; encoraja o ajustamento 
mútuo, mecanismo-chave de coordenação interna e entre as equipes. Tende a usar, concorrentemente, as bases funcionais e de 
mercado para o agrupamento em uma estrutura matricial. 

 
 

Características das Decisões 

Existem alguns aspectos a serem analisados, para definir quem deve estar envolvido em uma decisão, e que dizem respeito à própria 
decisão. 

Um deles é saber qual o conhecimento necessário para diminuir as incertezas da decisão e quem possui estes conhecimentos. 
 

Quando se tem de tomar decisões isoladas dentro de uma mesma área de conhecimento, é fácil imaginar e delegar a decisão. 
Decisões financeiras para o financeiro, de produtividade para a produção, de mercado para marketing. O processo decisório envolve 
aspectos do negócio, do ambiente externo e até dos decisores. 

Mas a realidade é normalmente outra. Decisões são multidisciplinares. 
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Saiba Mais 

O processo decisório envolve aspectos do negócio, do ambiente externo e até dos decisores. 

Conheça mais sobre processos decisórios. Acesse o endereço abaixo na Internet: 

http://cienciaeopiniao.up.edu.br/arquivos/cienciaeopiniao/File/volume2/CienciaeOpiniao2_art_11.pdf 
 

 

Uma decisão sobre o mercado envolve a capacidade de produção, assim como a disponibilidade econômica e financeira. 
Resoluções tecnológicas envolvem a necessidade do negócio, a viabilidade técnica, a disponibilidade financeira e assim, 
por diante. 

Então, as decisões devem reunir pessoas que representam as áreas do conhecimento envolvidas para diminuir as incertezas 
das escolhas. 

Outra característica da decisão é o tempo de resposta que ela exige. Existem questões que surgem e existe tempo para 
entendimento, estudo, avaliação e finalmente definir uma solução sobre os pontos estudados. Investir em determinada 
tecnologia ou segmento de mercado, ou comprar determinado software aplicativo, atende esta característica, enquanto que 
decisões, por exemplo, de suspender a execução de determinada rotina ou mesmo alterar a prioridade de alguma atividade, 
podem exigir um tempo de resposta de minutos. 

Por fim, o impacto da decisão é outra característica que deve ser avaliada. Ela pode impactar em resultados de longo prazo, 
como exemplo, a resolução de investir em determinada tecnologia. Pode também envolver riscos ou oportunidades de mui- 
tos milhões de reais, ou abranger valores que não coloquem em risco a saúde financeira da organização, ou fetarr a imagem 
da organização ou ser uma questão interna e local. 

 

IMPORTANTE 
 

Software aplicativo é o conjunto de programas de computador que tem como objetivo atender a alguma funcionalidade 
de negócio. 

Por exemplo, software de contabilidade, de recursos humanos, controle de voo etc. 
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Características dos Decisores 

É preciso balancear as características da decisão com as dos decisores. Nesse aspecto, precisa-se avaliar tanto a proximida- 
de geográfica do decisor, quanto a disponibilidade de tempo, para se dedicar e se envolver na decisão. O conhecimento do 
decisor é fator básico a ser considerado. Essa avaliação deve ser feita contra as características da decisão. 

Decisões de grande impacto e que tenham tempo de resposta suficientemente longo podem considerar o envolvimento e a 
reunião de diversos profissionais, que estejam espalhados pelo mundo, inclusive, utilizando a tecnologia para efetuar con- 
ferências virtuais. 

 

 
 

Os mecanismos de coordenação definem a forma de transmissão e controle de decisões. 
 
 



 

 

 
 

As estruturas organizacionais básicas são agrupamentos de funções representando a divisão especializada de trabalho em 
uma organização. 

As configurações eficazes representam os estilos organizacionais que unem as estruturas institucionais aos mecanismos de  

coordenação, visando ao desenho eficaz da organização para um melhor fluxo decisório e de controle. 
 
 

As características da decisão definem as necessidades e expectativas dos decisores quanto à decisão. 
 

 
As características dos decisores representam as limitações dos próprios na definição da decisão. 

Configurações 

Estrutura 
Simples 

Burocracia 
Mecanizada 

Burocracia 
Profissional 

Forma 
Divisionalizada Projetizada 
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Tópico 2 – Processos Decisórios de TI 
 
 

O que é importante em TI? 
 

Que decisões determinam o sucesso da gestão e da satisfação dos clientes da tecnologia? 

 
Vamos utilizar um modelo existente para agrupar os principais processos de TI, que em última análise, representam o que 
deve ser bem executado e onde estão inseridas as decisões críticas de TI. O modelo utilizado é o apresentado pelo COBIT®3 

que possui uma estrutura em domínios e processos. 

Nesse momento apresentaremos apenas essa estrutura, que servirá como orientação das decisões envolvidas em TI. Durante 
o curso essa estrutura será explorada em maior profundidade, abordando outros aspectos das boas práticas difundidas por 
esta publicação. O COBIT® agrupa os processos de TI em quatro domínios que são: Planejar e Organizar, Adquirir e 

Implementar, Entregar e Suportar, Monitorar e Avaliar. 

 
1. Planejar e Organizar 

Esta abordagem reduz os riscos de custos inesperados e o cancelamento de projetos, melhora a comunicação com o envolvi- 
mento da área de negócio e dos usuários finais, garante valor e qualidade dos produtos do projeto e maximiza sua contribuição 
para os programas de investimento de TI. 

 
2. Domínio de Adquirir e Implementar 

Para realizar a estratégia de TI, soluções de TI necessitam ser identificadas, desenvolvidas ou adquiridas, bem como implementa- 
das e integradas aos processos de negócio. Além disso, mudanças e manutenção dos sistemas existentes são cobertas por este 
domínio para garantir que as soluções atendam às necessidades de negócio continuamente. Direciona as seguintes questões: 

• Os novos projetos trarão as soluções para atender às necessidades de negócio? 
 

• Os novos projetos serão entregues no prazo e dentro do orçamento previsto? 
 
 
 
 

3 COBIT® - Control Objectives for Information and Related Technology: fornece boas práticas através de uma estrutura de domínios e processos, 
fortemente focada em controles. O IT Governance Institute projetou e criou o COBIT® 4.0 primariamente como um recurso educacional para os executivos e 
gerentes de TI. 
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• Os novos sistemas trabalharão adequadamente quando implementados? 
 

• As mudanças serão realizadas sem atrapalhar as operações de negócio atuais? 
 

Processos do Domínio de Adquirir e Implementar 
 

 
 
 

AI1 identificar soluções automatizadas 
 

A necessidade de novas aplicações ou funções requer análises, antes da aquisição ou criação, para garantir que os re- 
querimentos de negócio sejam atendidos com efetividade e eficiência. Este processo cobre a definição de necessidades, 
consideração de alternativas, revisão da tecnologia e viabilidade econômica, execução da análise de risco e de custo- 
benefício e decisão de “fazer” ou “comprar”. Todas estas fases permitem às organizações minimizar os custos para adquirir 
e implementar soluções que permitam ao negócio alcançar seus objetivos. 

AI2 adquirir e manter softwares aplicativos 
 

Aplicações têm que estar disponíveis em acordo com os requerimentos do negócio. Esse processo cobre o projeto de 
aplicações, a inclusão adequada de controles e requerimentos de segurança. Visa também ao desenvolvimento e configu- 
ração respeitando os padrões definidos. Isto permite às organizações suportar as operações de negócio com as aplicações 
automatizadas corretas. 
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AI3 adquirir e manter a infraestrutura tecnológica 
 

As organizações devem ter processos para a aquisição, implementação e atualização da infraestrutura tecnológica. 
Isto requer uma abordagem planejada para a aquisição, manutenção, proteção da infraestrutura, em acordo com a 
estratégia tecnológica acordada, ambientes de desenvolvimento e testes disponíveis. Isso garante que exista suporte 
tecnológico para as aplicações de negócio. 

AI4 disponibilizar a operação e uso 
 

As informações sobre os novos sistemas precisam estar disponíveis. Esse processo requer a produção de documentação e manu- 
ais para usuários de TI e fornece os treinamentos para garantir o uso e a operação adequada das aplicações e da infraestrutura. 

AI5 obter os recursos de TI 
 

Os recursos de TI, incluindo pessoas, hardware, software e serviços, necessitam ser obtidos. Isso requer a definição e aplicação 
de procedimentos de aquisição, a seleção de fornecedores, o acordo contratual e a aquisição em si, garantindo que a organização 
tenha todos os recursos requeridos de TI no tempo e custo necessário. 

AI6 gerenciar as mudanças 
 

Todas as mudanças, incluindo manutenção de emergência e acertos para a infraestrutura e aplicações no ambiente de produção, 
devem ser formalmente gerenciadas. Mudanças (procedimentos, processos, sistemas e parâmetros de serviço) devem ser 
regis- tradas, avaliadas e autorizadas antes da implementação e revisadas em comparação com o planejado após a 
implementação. Isso garante a mitigação de riscos de impactar negativamente a estabilidade ou a integridade do 
ambiente de produção. 

AI7 instalar e validar soluções e mudanças 
 

Novos sistemas devem estar operacionais após seu desenvolvimento completo. Isto requer testes adequados, em um ambiente 
dedicado, com dados relevantes de teste, definição da estratégia de implantação e instruções de migração, planejamento de 
versões, promoção para a produção e uma revisão pós-implementação. Estes procedimentos garantem que sistemas operacionais 
estejam em acordo com os resultados e as expectativas acordadas. 
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3. Domínio de Entregar e Suportar 

Este domínio é direcionado para a entrega real dos serviços requeridos, os quais incluem a entrega dos serviços, gestão da segu- 
rança e continuidade, serviço de suporte ao usuário e gestão dos dados e equipamentos operacionais. Ele tipicamente direciona 
as seguintes questões: 

• Os serviços de TI estão sendo entregues de acordo com as prioridades do negócio? 
 

• Os custos estão otimizados? 
 

• A força de trabalho está habilitada a usar os sistemas de TI de forma produtiva e segura? 
 

• O ambiente de TI é adequadamente confiável, íntegro e disponível? 
 
 
 

Domínio de Entregar e Suportar e seus Processos Decisórios 
 

DS1 
DS13 DS2 

DS12 DS3 

DS11 Domínio 
Entregar 

e     
Suportar 

DS4 

DS10 DS5 

DS9 DS6 

DS8 DS7 



18 

 

 

 
 

4. Domínio de Monitorar e Avaliar 

Todos os processos de TI necessitam ser regularmente avaliados quanto a sua qualidade e conformidade com os requerimentos 
de controle. Este domínio direciona a performance da gestão, o monitoramento dos controles internos, as conformidades regu- 
lamentares e fornece governança. Tipicamente direciona as seguintes questões de gestão: 

• As medidas de performance de TI para determinar problemas antecipadamente ocorrem muito tarde? 
 

• A gestão garante que os controles internos sejam efetivos e eficientes? 
 

• A performance de TI pode ser associada aos objetivos de negócio? 
 

• Os riscos, controles, conformidade e performance são medidos e divulgados? 

 
Os processos decisórios no domínio de Monitorar e Avaliar 

Os processos de monitorar e avaliar são o combustível para manter a gestão de TI ajustada e adequada às necessidades de negócio. 
Alimentam os gestores, com as informações para manter continuamente a gestão de TI otimizada. 

 

 

Como resumo deste tópico, segue o esquema dos processos de TI apresentados no CobiT: 

ME4 ME1 

ME3 ME2 
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Como resumo deste tópico, segue o esquema dos processos de TI apresentados no CobiT: 
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Tópico 3 – Estilos de Estruturas Decisórias Visando à Eficácia 
 
 

Recorrendo ainda a Weill e Ross (2004) existem seis estilos ou arquétipos para descrever a combinação de pessoas que devem estar 
envolvidas nos processos decisórios de TI: 

 

Estilo Quem tem o direito de decisão ou de informação? 

Monarquia do Negócio Um grupo de executivos ou executivos individuais (CxOs). Inclui comitês de 
executivos do negócio Seniores (pode incluir o CIO). Exclui os executivos de 
TI agindo de forma independente. 

Monarquia de TI Indivíduos ou grupos de executivos de TI. 

Feudal Líderes de unidades de negócio, condutores de processos-chaves ou seus 
representantes. 

Federal Executivos de nível intermediário e grupos do negócio (Ex.: unidades de 
negócio ou processos); pode também incluir executivos de TI como par- 
ticipantes adicionais. Equivalente a uma federação com governo central e 
estados trabalhando juntos. 

Dupla Polaridade de TI Executivos de TI e outro grupo (Ex.: CxO ou unidades de negócio lideres de 
processos). 

Anarquia Cada usuário individual. 

 
• Monarquia do negócio 

Em uma monarquia do negócio, os executivos seniores tomam as decisões de TI afetando a organização inteira. O proces- 
so de investimento de TI, onde os executivos de operações, finanças, TI e outros formam um comitê, é um exemplo de 
aplicação da monarquia de negócio. O executivo de TI participa em igualdade com outros líderes. Os executivos seniores 
decidem como um grupo. 

Tipicamente, a monarquia do negócio utiliza-se de informações de diversas fontes para decisões importantes. Por exemplo, as 
decisões de investimentos de TI recebem informações do executivo de TI, dos líderes das unidades de negócio, do processo 
orçamentário da empresa toda, dos acordos de níveis de serviço e do sistema de monitoração das atividades, mostrando todos 
os recursos de TI e como eles estão sendo alocados. 
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• Monarquia de TI 

Neste caso, os profissionais de TI tomam as decisões de TI. Por exemplo, um comitê de governança de TI, formado pelos exe- 
cutivos de TI, toma as decisões relativas à arquitetura de TI. Muitas empresas têm um escritório de arquitetura de TI que toma 
as decisões sobre a arquitetura. As empresas implementam a monarquia de TI de diversas formas, constantemente envolvendo 
profissionais de TI da unidade central (corporativo) e das unidades de negócio. 

 
• Feudal 

O modelo feudal é baseado na premissa de que as unidades de negócio tomam suas próprias decisões, otimizando as necessida- 
des locais. O modelo feudal não é muito comum, devido ao fato das empresas estarem buscando sinergias através das unidades 
de negócio. Esse modelo não facilita a tomada de decisão corporativa. 

 
• Federal 

O modelo de tomada de decisão federal tem uma longa tradição no governo. Arranjos federativos buscam balancear a responsa- 
bilidade de múltiplos corpos governamentais, como país e estado. Podemos definir o modelo federal como a tomada de decisão 
coordenada que envolve a unidade central e as unidades de negócio. Líderes de TI da unidade central e/ou das unidades de 
negócio podem estar envolvidos em um modelo federal, como participantes secundários. 

O modelo federal é, sem dúvida, o estilo mais difícil para a tomada de decisão, por causa das diferentes preocupações dos líderes 
corporativos e dos líderes das unidades de negócio. Membros de uma organização federal representam seus próprios interesses. 
Além disto, os sistemas de incentivo constantemente privilegiam os resultados dos gerentes nas unidades de negócio em vez 
dos resultados corporativos. 

No modelo federal, a maior e mais poderosa unidade de negócio normalmente obterá mais atenção e possuirá mais influência 
nas decisões. Consequentemente, pequenas unidades de negócio permanecem insatisfeitas e algumas vezes separam-se da 
união para atender suas próprias necessidades. 

 
• Dupla Polaridade de TI 

A dupla polaridade é um arranjo. As decisões representam um acordo bilateral entre os executivos de TI e outro grupo. Os execu- 
tivos de TI pode ser um grupo da TI corporativa ou um grupo unindo pessoas de TI da unidade central e das unidades de negócio. 
O outro grupo pode ser CxOs, líderes das unidades de negócio, responsáveis pelos processos de negócio ou grupos de usuários 
de sistemas-chaves. 
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A dupla polaridade de TI difere do modelo federal, pois em um arranjo federal sempre existe representação do corporativo e de 
unidades de negócio local. Na dupla polaridade só existe representação do corporativo ou das unidades de negócio, mas não de 
ambos, e sempre inclui profissionais de TI. 

Esse estilo é muito utilizado em decisões menos técnicas de TI, tais como, necessidades de aplicações de negócio e investi- 
mentos de TI. A dupla polaridade é popular porque envolve somente duas partes no processo de decisão. Ele pode obter vários 
objetivos de um modelo federal usando uma estrutura mais simples de gestão. Tem a vantagem de focar diretamente a necessi- 
dade da unidade de negócio, resultando em maior satisfação das unidades. No entanto, a dupla polaridade, com as unidades de 
negócio, pode ser cara e pouco efetiva, quando questões que envolvem a organização como um todo estão sendo decididas. 

 
• Anarquia 

No modelo de anarquia, decisões são tomadas por indivíduos e pequenos grupos, baseadas somente em suas necessidades 
locais. É um modelo raro, porém pode ser encontrado quando há necessidade de decisões muito rápidas em decisões locais. 

 
• CxOs 

Denominação genérica para os diversos cargos de chefia na estrutura organizacional, como: CEO (Chief Executive 

Officer – principal executivo da organização), CFO (Chief Finacial Officer – principal executivo da área financeira), CIO 
(Chief Information Officer – principal executivo de tecnologia da informação), além de outros. Hoje começa a surgir a 
idéia de CGO (Chief Governance Office) que seria o principal executivo responsável por todo o processo de alinhamento 
e governança da organização. 
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