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RESUMO 

 

 

O objetivo deste estudo é investigar os impactos decorrentes da implantação de 
sistemas de informação para suportar os processos de negócio sob a ótica da 
burocracia em um banco público. Esta análise teórico-empírica buscou 
primeiramente delinear as características dos construtos sistemas de informação, 
processos de negócio e burocracia, e depois, ainda com base na literatura, inferir 
relações entre estes conceitos. Em seguida foi desenhado um modelo teórico a ser 
testado em caráter piloto com uma amostra experimental de funcionários da 
organização estudada. Para tanto, foram realizadas entrevistas com uso de 
instrumentos de pesquisa semiestruturados. As respostas foram submetidas à 
análise de conteúdo e com base nos resultados, não foi constada total aderência da 
percepção dos entrevistados ao modelo delineado previamente. Com relação à 
organização estudada, sugere-se que deve aumentar os esforços de alinhamento 
entre os processos de negócio e os sistemas de informação, considerando em 
especial que a estratégia adotada vise à diminuição da má burocracia. 
 
Palavras-Chave: Sistemas de informação. Processos de Negócio. Burocracia. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this study is to investigate the impacts resulting from the 
implementation of information systems to support business processes from the 
perspective of bureaucracy in a public bank. This theoretical and empirical analysis 
primarily aimed delineate the characteristics of the constructs information systems, 
business processes and bureaucracy, and then, still based on the literature, to infer 
relationships between these concepts. Next it was designed a theoretical model to be 
tested as a pilot scheme with an experimental sample of employees of the studied 
organization. Therefore, interviews were conducted with use of semi-structured 
research instruments. The answers were subjected to content analysis and based on 
the results, we found no overall adherence of the perception of respondents to the 
model outlined previously. Regarding the studied organization, it is suggested that 
should increase the efforts of alignment between business processes and information 
systems, considering in particular that the strategy seeks to the reduction of bad 
bureaucracy. 
 
 
Keywords: Information Systems. Business Process. Bureaucracy. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Nas seções a seguir serão apresentadas a delimitação do tema do presente 

estudo, com a contextualização do assunto e o delineamento dos conceitos que 

serão abordados ao longo do trabalho. A intenção é proporcionar o entendimento 

das questões globais relacionadas aos assuntos abordados e a aplicação destes em 

uma realidade específica, ou seja, de uma situação geral para uma situação 

particular que será utilizada como catalisadora das inferências que são realizadas no 

presente trabalho. A pergunta central do trabalho visa responder as lacunas 

encontradas dentro do contexto teórico. Em seguida serão apresentadas 

justificativas para suportar a necessidade da realização desta pesquisa enfatizando 

as implicações para estudos acadêmicos e gestão empresarial. Por fim são 

apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos. 

Por motivo de reserva, recorreu-se ao codinome Banco Alfa para denominar a 

empresa do setor financeiro que será estudada. As citações, observações, análises 

e conclusões relacionadas a quaisquer referências ao Banco Alfa contidas neste 

trabalho acadêmico, e suas eventuais implicações, são de inteira responsabilidade 

do autor e não representam, necessariamente, o pensamento ou a concordância do 

banco nem de seus administradores. 

 

 

1.1 Delimitação do tema e formulação do problema de  pesquisa 

 

  

A burocracia é definida como um aparelho de controle administrativo 

caracterizado por um sistema hierárquico, com alto grau de divisão de tarefas, onde 

os membros executam com precisão regras e procedimentos padrões, de forma 

similar ao funcionamento das engrenagens de uma máquina e de modo que todos 

os envolvidos nos processos da organização executem seus deveres otimamente. O 

objetivo da burocracia e das organizações burocráticas é a necessidade de 

maximizar a eficiência – “eficiência implica a operação de métodos e técnicas que 

não só representam uma otimização de meios, mas que são capazes também da 
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consecução de objetivos propostos”. (WEBER, 2002; MANFREDI, 1999; 

GOLDBERG, 1994). O presente trabalho considera o trabalho de Weber como 

referencial inicial – considerando que serão apresentadas variações e novas 

correntes sobre a burocracia – às proposições que serão realizadas, pois irá analisar 

os impactos da implantação de sistemas de informação (SI) para suportar os 

processos de negócio de um banco público. 

Em uma breve contextualização histórica, de acordo com Meyer (1995), Elias 

(1982) apud Meyer (1995) e Chandler (1977) as raízes da burocracia residem no fim 

do sistema de feudos na Europa e a conseqüente independência de cada um dos 

novos territórios. Este fato desencadeou uma centralização sem precedentes nestes 

novos Estados e a burocratização (sob a perspectiva de Weber) das funções 

administrativas que outrora estavam pulverizadas nos feudos. Para Meyer (1995), as 

habilidades organizacionais se desenvolveram primeiramente nas grandes 

organizações públicas. As “gigantes” européias (final do século XIX), ferrovias ou 

empresas telefônicas e de telégrafo, por exemplo, nasceram sob a administração do 

Estado e de servidores públicos burocraticamente orientados nas designações 

diárias. Segundo Barley e Kunda (2001), a partir do final do século XIX, ocorreu a 

intensificação da mudança do trabalho rural e manufatureiro para o trabalho dentro 

das fábricas e escritórios. Tais mudanças estimularam o desenvolvimento da 

burocracia, um dos pilares da organização industrial à época. 

Segundo Weske (2007), processos de negócio consistem em um conjunto de 

atividades que são exercidas coordenadamente em um ambiente organizacional e 

técnico. Estas atividades realizadas em conjunto proporcionam o alcance dos 

objetivos da organização. Cada processo de negócio é realizado por uma única 

organização, mas este pode interagir com processos de negócio exercidos por 

outras organizações. Entende-se que a visão de Weber (2002) como “ponto de 

partida” teórico é adequada a esta pesquisa, porque a burocracia confere aos 

processos de negócio das organizações a orientação racional para a realização das 

tarefas. Em seções à frente serão detalhadas variações e evoluções desta corrente 

teórica primária. Segundo Meyer (1995), a teoria Weberiana é assumida como um 

grande e brilhante compêndio do processo ocidental de racionalização que não 

necessita de verificação empírica. Há destaque à aderência dos conceitos da 

burocracia na literatura às organizações públicas, focando, por exemplo, no papel do 
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servidor público dentro da operação da máquina burocrática. Esta última passagem 

ratifica a escolha da organização objeto do estudo, um banco público. 

Desde os primeiros delineamentos da teoria burocrática por Weber (2002), 

muitos pesquisadores se dedicaram a buscar evidências para apoiar ou rejeitar as 

proposições da burocracia no ambiente organizacional. Entre estes, Lodi (1970) e 

Bennis (1965) propunham que a organização burocrática estava se tornando 

obsoleta e, na ocasião, sugeriram que a humanidade presenciaria o fim da 

burocracia nos 25 ou 50 anos seguintes. Embora o prazo proposto pelos autores 

ainda não tenha se esgotado presume-se que esteja incorreto, pois a suposição foi 

baseada no modelo mecânico de Weber e não considerou as teorias derivadas dos 

princípios básicos Weberianos como, por exemplo: a burocracia suave e a pós-

burocracia. 

O uso do computador tem grande impacto nas organizações, destacando-se o 

uso deste equipamento na resolução de vários problemas como, por exemplo: a 

busca pela redução de custos (devido a redução da força de trabalho e mitigação de 

outros recursos, como viagens, comunicações, área construída), o foco na melhoria 

(rapidez, qualidade e eficiência) do produto ou serviço ao cliente, a necessidade de 

aumentar a previsibilidade das informações, a mitigação do risco (fundamental aos 

bancos) e a capacidade de adaptar-se rapidamente a mudanças. (DE MENEZES, 

2003). Segundo Snellen (2001) e Zuboff (1988), a tecnologia de informação (TI) é 

caracterizada por uma dualidade fundamental que ainda não foi totalmente 

apreciada. Por um lado, a TI pode ser aplicada para automatizar operações de 

acordo com uma lógica fortemente empregada no século XIX, marcada pela 

mecanização do ser humano – reposição do agente humano por uma tecnologia que 

permita que os mesmos processos sejam continuados com mais perenidade e 

controle. Por outra perspectiva, a mesma tecnologia passa a prover informações 

sobre os processos produtivos e administrativos antes desconhecidos, assim 

provendo, entre outros resultados, transparência. 

No Brasil, a extensão da informatização do sistema bancário brasileiro 

destaca o país entre as economias em desenvolvimento, pois mesmo para padrões 

de países desenvolvidos, os bancos comerciais líderes do mercado, são altamente 

automatizados. (DOS SANTOS et al., 2007). Esta automatização proporciona que o 

objeto do trabalho bancário – a mercadoria dinheiro – ganhe, cada vez mais, maior 

mobilidade, complexidade e velocidade em seu fluxo. O tradicional fluxo de papéis, 
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documentos manipulados e contabilizados no trabalho de escrituração do 

movimento diário dos bancos passa a ser substituído por dados armazenados e 

manipulados em sistemas eletrônicos, baseados nas TICs (BESSI e GRISCI, 2007). 

Entende-se que o aumento da concentração bancária (LIMA e CARVALHO, 

2009), com fusões e aquisições entre bancos, altera a concorrência, levando à 

redução de preços com vistas ao aumento do volume de negócios, e transformando 

os bancos em uma “indústria de massa”. Estas mudanças no cenário da indústria 

bancária se refletiram na diminuição dos bancos privados nacionais e pela 

estabilização no número de bancos estrangeiros privados que operam o Brasil. 

(BELLINI e PEREIRA, 2008; BESSI e GRISCI, 2007). Segundo a Febraban (2007), o 

processo de concentração dos bancos tem continuidade num ritmo lento, porém 

constante, confirmando tendência mundial. O cenário de 2007 evidencia uma queda 

de 20% do número de bancos desde o ano de 2000. 

Outro aspecto importante do setor bancário brasileiro é uma melhoria 

substancial na realização de serviços relacionados às transações eletrônicas. Ao 

final de 2007, a população de usuários ativos da Internet com mais de 16 anos era 

de 40 milhões e o número de clientes pessoas físicas de Internet banking superou a 

cifra de 25 milhões de usuários. Considera-se que este último grupo representa 

cerca de dois terços dos internautas e um número ainda mais expressivo se for 

avaliado que parte da população jovem ainda não possui conta bancária. (BELLINI e 

PEREIRA, 2008; FEBRABAN, 2007). 

Contudo, os canais tradicionais de prestação de serviços aos clientes ainda 

são muitos necessários. Pode-se destacar também o aumento do acesso ao sistema 

bancário de estratos sociais antes nunca introduzidos no sistema financeiro. De 

acordo com a Febraban (2007), ocorreu grande ampliação do sistema bancário 

através das contas correntes simplificadas, destinadas à população de baixa renda e 

que exigem documentação mínima, destinando-se às movimentações financeiras de 

até R$ 1.000,00. Em 2007, verificou-se um crescimento de 12,2% na quantidade 

destas contas, que totalizaram 7,6 milhões. O atendimento concentrado destes 

clientes demanda o desenvolvimento de sistemas que sejam capazes de atender 

com qualidade e rapidez as demandas do público consumidor. A nova configuração 

dos bancos, proporcionadas pelas tecnologias de informação e comunicação, 

delineou novas empresas, nas quais as atividades financeiras são oferecidas aos 

clientes sem constrangimentos espaciais (Internet Banking, por exemplo) ou 
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temporais (por exemplo, atendimento realizado fora do horário bancário 

convencional por meio de sistemas automatizados de atendimento em centrais 

telefônicas). Durante as últimas duas décadas, o setor financeiro se desenvolveu 

muito em termos de tamanho, estrutura da indústria e da variedade de produtos de 

consumo e serviços oferecidos. A TI tem sido responsável por fazer a manutenção 

de serviços bancários ocorrer no mesmo ritmo ou até melhor do que anteriormente.  

(BELLINI e PEREIRA, 2008; BESSI e GRISCI, 2007). Segundo a Febraban (2007), 

ano a ano, parcela de recursos do orçamento de TI destinada a investimentos 

cresce, superando agora 40% do total de investimentos realizados. 

A competição, a recente crise (BRAGA, 2009) – embora existam perspectivas 

contrárias denotando previsões positivas para a economia do Brasil em 2009 de 

acordo com o INSTITUTE OF INTERNATIONAL BANKERS (2008) – e a 

necessidade de uma maior racionalização do trabalho, criaram um ambiente de 

negócios totalmente diferente (LIMA e CARVALHO, 2009) daquele que existia há 

poucos anos atrás. 

No Brasil, contextualizar e entender o processo histórico de formação da 

moderna burocracia brasileira confunde-se em grande medida com a formação do 

Estado em nosso país. A administração colonial e imperial e, até mesmo, a 

organização estatal do início da República, não são consideradas pela maior parte 

da literatura como instituições burocráticas nos moldes weberianos. (DE OLIVEIRA, 

2007). Entretanto, conforme propõe De Oliveira (2007), este legado não pode ser 

desconsiderado, pois influencia fortemente as relações estabelecidas em momentos 

posteriores. Neste sentido, busca-se apreciar a burocracia em uma instituição 

financeira pública. A forma de administrar do Estado Brasileiro pode influenciar a 

burocracia das organizações públicas do país até os dias atuais. 

Em certo grau, este propósito é similar ao trabalho de Vaast (2007) que 

buscou entender como a utilização de TI contribuiu para a transformação do trabalho 

e do ambiente burocrático. Levando em conta esta contextualização, este trabalho 

procura responder a seguinte questão de pesquisa: 

 

Quais os impactos, sob a perspectiva da burocracia,  da implantação de 

sistemas de informação como suporte aos processos d e negócio de um banco 

público?  
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1.2 Justificativa 
 

 

O tema do presente trabalho procura unir-se a outros na tentativa de ampliar 

a compreensão do fenômeno burocrático dentro das organizações com enfoque nos 

impactos produzidos pela adoção dos sistemas de informação (SI) na execução e 

trâmite dos processos de negócio (PN). Para Victor e Stephens (1994), Weber 

(1994) e Chandler (1977, 1962), as mudanças na forma como as organizações são 

estruturadas (WEBER, 2002) são de tamanha magnitude até então não vistas desde 

a revolução industrial e o conseguinte surgimento da burocracia. As novas formas 

organizacionais tendem a erguer-se em resposta a avanços tecnológicos e sociais. 

De acordo com Vaast (2007), existem duas razões para as investigações 

relacionadas às práticas online (utilização de TI/SI) e offline (procedimentos 

baseados em trocas de documentos realizadas manualmente, por exemplo) nas 

burocracias.  

Em primeiro lugar, as burocracias têm sido consideradas como modelos para 

as organizações do começo do século XX, em que a eficiência foi conseguida 

através das formas de delimitação de funções e o estabelecimento de uma cadeia 

de relacionamento vertical dentro das empresas. Esta tradicional organização 

burocrática então parece afastada das características espontâneas, de 

relacionamentos laterais e informais nas organizações proporcionadas pelas 

comunicações e práticas online. Contudo, a autora sugere como segunda razão, as 

burocracias permanecem como uma forma organizativa prevalecente hoje (VAAST, 

2007; GREENWOOD e LAWRENCE 2005; LOUNSBURY e CARBERRY, 2005), 

principalmente nas administrações públicas e grandes corporações profissionais. De 

acordo com Perin (1991), as burocracias também começam a confiar mais 

pesadamente em TI e por esta razão Vaast (2007) propõe que é adequado 

investigar o modo como, dentro das burocracias, emergem práticas online e offline e 

como estas práticas podem contribuir para a transformação da organização 

burocrática. 

Compreender a inter-relação entre os processos de negócio da organização 

com os sistemas de informação sob a ótica da burocracia é providencial para 

gestores de empresas, considerando que a apreciação do tema pode contribuir com 

ganhos financeiros e melhoria do clima organizacional. Qian e Xu (1998) reúnem 
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contribuições de Holmstron (1989), Milgron (1988) e Tirole (1986) para elencar 

razões na escolha da burocracia no lugar da inovação (flexibilidade nas maneiras de 

executar uma tarefa pré-determinada): prevenção de conspiração entre funcionários; 

prevenção contra atividades danosas dos funcionários; grandes firmas são mais 

favoráveis a tarefas padronizadas no lugar de inovação porque a avaliação interna 

das tarefas parametrizadas é relativamente mais fácil; grandes empresas precisam 

conseguir capital no mercado de opções e fugir de uma doutrina burocrática pode 

ser arriscado e desencorajar projetos de longo prazo.  

Sugere-se que para os administradores das organizações, segundo De 

Menezes e De Moura (2004), estudos relacionados as organizações de serviços são 

relevantes, pois o setor destas empresas está em alta. Nos países industriais 

(Estados Unidos, Reino Unido, França, Japão e Alemanha) os serviços já concorrem 

para uma grande parcela do emprego e da renda nacional, representando uma 

grande e crescente porção do comércio internacional e dos custos incorridos pelas 

indústrias manufatureiras tradicionais. Para os autores, a produtividade de serviço 

(GRONROOS, e OJASALO, 2004) é fortemente afetada pela organização 

institucional, a ambiência legal (extremamente relevante para as instituições 

financeiras, de acordo com BRAGA, 2009) e preferências culturais dentro de cada 

país. No Brasil, Nassif (2008), propõe que o setor de serviços (composto por 

Comércio, Transporte, Comunicações, Instituições Financeiras, Outros Serviços, 

Aluguéis e Administração Pública) tem uma elevação expressiva da participação na 

economia nacional (analisando dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE de 1947 até 2004). Para Dos Santos et al. (2007) e Albertin 

(2001), os administradores têm buscado mais conhecimento do valor estratégico de 

TI (OH e PINSONNEAULT, 2007; CARR, 2003) e dos aspectos dos projetos dessa 

tecnologia, considerando suas particularidades e as melhores práticas de seu 

gerenciamento (CHEW e GOTTSCHALK, 2009), constatando que esse 

conhecimento é essencial, pelo investimento que representa e pela dependência 

cada vez mais significativa que as organizações têm de TI, vista como uma das 

maiores e mais poderosas influências no planejamento das organizações. 

Sob a perspectiva da academia, a presente pesquisa busca avançar um 

pouco mais adiante na contribuição da formação de uma base teórica mais robusta 

e, por esta razão, adota uma abordagem indutiva de sugestão de conceitos e 

relacionamentos entre os construtos burocracia, processos de negócio e sistemas de 
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informação, em vez de uma postura dedutiva de confirmação de teorias ou 

conceitos. Adler et al. (1999) presumem que a produção acadêmica ainda está 

distante de ser definitiva sobre firmas que buscam mudar de lado na fronteira do 

tradeoff entre eficiência e flexibilidade – ou em outras palavras, entre burocracia e 

inovação, díade também existente no trabalho de Qian e Xu (1998) anteriormente 

mencionado  – por meios organizacionais em vez de automação avançada.  

As pesquisas deverão focar na seqüência de inovações organizacionais que 

progressivamente irão mudar a fronteira do tradeoff. Algumas destas inovações 

descansam no domínio das estruturas organizacionais e processos e outras na 

tecnologia. Reforçam a necessidade de novos estudos: Barley e Kunda (2001), ao 

indicar que a maioria das pesquisas realizadas na maior parte do século XX utilizou 

os preceitos da natureza do trabalho assumidos a partir de conceitos e teorias 

desenvolvidas para o ambiente burocrático clássico que, na época, era adequado 

para a maioria dos contextos organizacionais; e Snellen (2001) que propõe que as 

tecnologias de informação e comunicação (TIC) têm papel preponderante na 

democracia e na Administração pública.  

A administração pública está confiando cada vez mais no incremento, 

proporcionado pelo desenvolvimento das TIC, nas percepções e poder analítico por 

meio da geração de importantes dados e informações administrativas. Cordella 

(2007) complementa a proposição de Snellen (2001) ao citar que a difusão do e-

business (ZHU et al., 2006; ZHU e KRAEMER, 2005) e e-commerce (YOKOO, 

2008), tecnologias no setor privado tem feito governos mundiais profundamente 

interessados em TIC. Usando estas tecnologias, os governos mundiais têm por 

objetivo reformular drasticamente muitas áreas de atividades. 

Para os trabalhadores das organizações, esta pesquisa procura sugerir um 

mapeamento do ambiente organizacional atual, pois de acordo com Barley e Kunda 

(2001) e Pfeffer (1982), as organizações não respondem como bolas de bilhar ao 

toque do taco, nem como uma entidade que repentinamente se sujeita a uma 

mudança climática (Ambientalismo). A justificativa reside nas pessoas, nos agentes 

que compõem a organização. São as pessoas que reagem ou falham em reagir às 

mudanças no ambiente. São as atividades das pessoas que determinam como a 

organização será estruturada. Ações humanas geram variações organizacionais. 

(DE OLIVEIRA, 2007).  Para Perrow (1976, p. 23), “as organizações são as 

pessoas”. De acordo com Briscoe (2007), novos estudos devem examinar as 
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mudanças nos processos burocráticos que proporcionaram flexibilidade temporal 

para os trabalhadores, melhor compreendendo este fenômeno, ligando elementos 

da experiência do trabalhador ao desempenho da organização. Adicionam-se aos 

fatores que determinam como a organização será estruturada a proposição de 

Hapnes e Rasmussem (2007), em que o controle financeiro da organização e a 

pressão do mercado são forças importantes para delinear a estruturação. Para os 

autores, a estruturação das empresas é vital para que a organização possa 

estabelecer parcerias de longo prazo e estratégias sólidas de posicionamento.  

A empresa escolhida para o estudo e que é adequada à familiarização do 

autor – inserido no ambiente organizacional do Banco Alfa. Recentemente o Banco 

Alfa foi classificado pelo Global 500 Banking Brands Index (THE BANKER, 2009) 

como uma das 500 marcas mais valiosas do mundo de instituições financeiras. No 

mesmo ranking apenas oito bancos brasileiros foram incluídos. Devido ao porte da 

organização e por se tratar de uma organização burocrática entende-se que a 

seleção desta organização foi conveniente a pesquisa.  

O presente trabalho pode contribuir na compreensão das variáveis envolvidas 

nos processos de mudança e modernização de processos de negócio e implantação 

de novas tecnologias. Uma das dez diretrizes do programa estratégico (vigente) de 

atuação do Banco Alfa é a busca pela inovação contínua dos processos e da 

tecnologia como forma de assegurar escala e competitividade. 

Diante de tamanhas mudanças no trabalho (como é executado) e no 

comportamento dos agentes que compõem as organizações (HUSSAIN e HAFEEZ, 

2008), esta pesquisa se adiciona ao universo de estudos que buscam compreender 

melhor as características da burocracia dentro das organizações atuais. 
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1.3 Objetivos  
 

 

1.3.1 Objetivo geral 
 

 

Avaliar os impactos da implantação de sistemas de informação no suporte 

aos processos de negócio de um banco público, sob a perspectiva da burocracia. 

1.3.2 Objetivos específicos 
 

 

1. Caracterizar o uso de sistemas de informação em uma organização pública; 

2. Desenvolver um esquema referencial para estimar os impactos da 

implantação de sistemas de informação para suportar processos de negócio 

com a proposição de um modelo teórico; 

3. Realizar um estudo piloto para investigar os impactos da implantação de 

sistemas de informação para suportar processos de negócio da organização 

estudada com base no modelo teórico proposto. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  
 

 

 Nas seções que compõem o referencial teórico são apresentadas 

contribuições teóricas de outros pesquisadores com o propósito de condensar o 

conhecimento acerca do tema do presente estudo. Em primeiro lugar são 

apresentados conceitos básicos sobre a burocracia e em seguida as divergências 

quanto ao pressuposto da burocracia como forma estruturante ideal da organização 

e os fatores que contribuem para que esta estruturação sofra variações na prática. 

No referencial também são apresentados aportes sobre a utilização das tecnologias 

de informação e comunicação nas empresas. Por fim, são propostos 

relacionamentos teóricos entre os conceitos vislumbrados pelo estudo – burocracia, 

sistemas de informação e processos de negócio – com a intenção de sugerir um 

modelo que contribua no entendimento da temática.    

 

 

2.1 Burocracia  
 

 

"Regra é, em primeiro lugar, gestão da vida quotidiana." (WEBER, 1994). 

 

De acordo com Weber (2002), as organizações burocráticas possuem três 

características principais: 

 

• A burocracia tem uma estrutura hierárquica formal e explícita da 

autoridade; 

• A burocracia tem uma detalhada racionalização da divisão do trabalho; 

• As burocracias são regidas por um conjunto formal, explícito, completo e 

estável de regras que são aplicadas impessoalmente no processo de 

decisão. 

 

Weber (2002) propôs que burocracias são instrumentos de gestão que são 

tecnicamente eficientes porque institucionalizam regras e regulamentos que 

permitem que todos os empregados exerçam as suas funções otimamente. A teoria 
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burocrática de Weber foi desenvolvida na Europa no início do século XIX. Nas 

organizações burocráticas alemãs deste período, o ritmo organizacional era 

determinado por procedimentos detalhados que evitavam o risco e com forte 

hierarquia entre os componentes humanos da organização.  Em contraste, na 

mesma época, no modelo organizacional estadunidense os administradores 

precisavam ser empreendedores dispostos a correr riscos pelo sucesso das 

organizações. (MEYER, 1995).  

As organizações se desenvolvem através de um processo de imitação das 

formas organizacionais que ganharam legitimidade em um dado ambiente e a 

burocracia se aperfeiçoou e intensificou a mudança do trabalho manufatureiro para 

dentro dos pátios fabris e escritórios (BARLEY; KUNDA, 2001; MEYER, 1995; 

ZUCKER, 1987; TOLBERT; ZUCKER, 1983; DIMAGGIO; POWELL, 1983; MEYER; 

ROWAN, 1977). De Paula (2007) e Tragtenberg (1974) versam que a burocracia 

como teoria administrativa (COLE, 2004) deve ser observada primeiramente com 

relação ao poder e depois a respeito da estruturação da organização. Para o autor, a 

burocracia é o aparelho ideológico que congrega as teorias administrativas prévias e 

também é produto e reflexo do contexto histórico e sócio-econômico no qual está 

inserida. Para Tragtenberg (1974), a burocracia constitui um sistema de condutas 

expressivas e não só um sistema de organização formalizado. 

Pode-se entender que a cultura oficial (RAVASI; SCHULTZ, 2006; JERMIER 

et al., 1991; BROWN, 1978) é um advento positivo decorrente das práticas 

organizacionais baseadas nos preceitos da burocracia clássica. Segundo Jermier et 

al. (1991), a distinção e apelo de certas crenças organizacionais são tão grandes 

que podem gerar subculturas que são reproduções da cultura oficial. Tal situação 

favorece nessas subculturas (HOFSTEDE, 2002) o reforço de comportamentos 

como lealdade cega, comprometimento e conduta desejada dos empregados vêm 

da distinção e apelo de certas crenças organizacionais. Estes padrões podem ser 

encontrados em algumas corporações burocráticas como firmas industriais e 

agências do governo. 

De acordo com Cordella (2007), vários autores têm argumentado que, de fato, 

a burocracia tem sido, e continua a ser, uma forma sustentável, e principalmente 

bem sucedida forma de estruturar grandes organizações, ou unidades destas, 

sobretudo quando estes dizem respeito a contextos constantes e a tarefas 

repetitivas. A burocracia também é uma proteção contra as sanções e culpa. A 
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centralização de poder em organizações onde o turnover é alto e, portanto, menos 

confiáveis, a burocracia pode ser uma garantia de que algumas decisões que afetem 

toda a organização serão tomadas e levadas adiante pelas mesmas pessoas. 

(HAPNES e RASMUSSEN, 2007; COURPASSON, 2000; PERROW, 1986). 

Para Silva (1986) e Thompson (1961), a burocracia é uma forma de 

organização em que a hierarquia se sobrepõe à divisão do trabalho. Segundo Victor 

e Stephens (1994) e Lewin e Stephens (1993), a burocracia se desenvolveu como 

uma resposta ao pensamento racional pós-iluminista, ao enfraquecimento das 

instituições primárias como a família e a igreja e os avanços tecnológicos da 

revolução industrial. Sugere-se que estas visões são restritas, pois nenhum princípio 

da organização é mais paradigmático do que a burocracia. A hierarquia não apenas 

define a distribuição da autoridade na burocracia, mas também provê um plano 

detalhado para construção de carreiras na organização. Os objetivos da burocracia 

são a orientação por objetivos e metas, delimitação de papéis funcionais, imposição 

de regras e formação de corpo funcional baseado no mérito pessoal. Os 

mecanismos para o alcance destes objetivos são a organização de escritórios em 

arranjos hierárquicos, seleção de pessoal baseada em credenciais objetivamente 

determinadas, separação irrestrita entre escritório e indivíduo e segurança no 

trabalho.  

A prática de ver a burocracia apenas como a formalização e a padronização 

de processos desviou a atenção dos estudos acadêmicos dos principais objetivos de 

Weber: orientação por metas e meritocracia. (BARLEY e KUNDA, 2001; PEARCE et 

al. 2000; BLAU, 1996). Várias teorias se originaram a partir da teoria clássica 

Weberiana, dentre as quais pode-se mencionar (pelo destaque na literatura):  

• Kanter (1989) apud Hapnes e Rasmussen (2007) sugere a evolução das 

formas tradicionais de organização taylorista e burocraticamente 

controlada para hierarquias mais planas e formas flexíveis que tenham 

sido rotuladas de pós-burocráticas (post-bureaucracy). Hapnes e 

Rasmussem (2007) se apóiam em Kunda (2006) e Alvesson (2004) para 

propor que este tipo de mudança resultaria em uma evolução para formas 

de organização mais descentralizadas com mais autonomia e mais 

responsabilidades para os trabalhadores (ver empowerment em 

WILKINSON e ADRIAN, 1998; THOMAS e VELTHOUSE, 1990), que são 

geridos por normativos em vez de controle direto, por meio da 
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identificação com a cultura da empresa e sua meta, em vez de regras e 

regulamentos. Segundo Hapnes e Rasmussen (2007), aos olhos dos 

trabalhadores esta evolução é significativa na vida profissional. 

Organizações pós-burocráticas implicitamente significam maior poder e 

influência no trabalho dos empregados, melhores empregos e melhores 

oportunidades de carreira para os trabalhadores. Para Cordella (2007), a 

substituição de estruturas hierárquicas rígidas por redes de pequenas 

unidades organizacionais, e a troca do controle autoritário por uma política 

de tomada de decisão bottom-up (de baixo para cima) facilita a maior 

participação das partes interessadas, especialmente os cidadãos. 

Segundo Cordella (2007) e Pollit e Bouchaert (2004), uma abordagem 

orientada aos consumidores dos serviços públicos com a aplicação de 

princípios de mercado aumentará a eficiência e a produtividade; 

• As noções de burocracia suave (soft bureaucracy) ou burocracia leve 

(bureaucracy-lite) resumem as importantes alterações observadas em 

algumas burocracias contemporâneas. Uma burocracia suave é uma 

organização em que os processos de flexibilidade e descentralização 

coexistem com mais rígidas restrições e estruturas de dominação. 

(VAAST, 2007; COURPASSON e REED, 2004; HALES, 2002; 

COURPASSON, 2000). 

 

A administração pública (MATIAS-PEREIRA, 2007; WALDO e MILLER, 2006) 

representa as principais características do modelo Weberiano de burocracia. Os 

interesses de um bom burocrata devem ser os atos éticos para o serviço público 

imparcial e objetivamente servir ao cidadão. (VAAST, 2007; WEBER, 2002; 

REIMANN, 1973). Contudo, de acordo Vaast (2007) as formas da organização 

burocrática do governo são ineficientes e ineficazes, pois não conseguem incentivar 

os trabalhadores no âmbito do envolvimento pessoal e ideais. Cordella (2007) afirma 

que quando alguém começa a alimentar a idéia de que as organizações burocráticas 

não são, necessariamente, a principal razão para as experiências de crises nos 

serviços administrativos e no setor público em todo o mundo desde a década de 

1980, mas sim que a causa pode residir no aumento da complexidade e sobrecarga 

de informação nos procedimentos administrativos necessários à prestação dos 

serviços públicos, pode-se explorar possíveis soluções para este problema. 
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2.1.1 Divergências teóricas sobre a perspectiva ide alista da burocracia nas 

organizações 

 

 

"Presa de suas contradições e dilemas, e formada em uma época em que o 
homem era diferente, a organização burocrática só pode olhar com 
insegurança para o futuro. A mudança da organização depende da forma e 
da habilidade que o homem tenha para manejar as mudanças da 
sociedade" (LODI, 1970, p. 185). 

 

Lodi (1970) e Bennis (1965) propuseram diversas críticas à burocracia 

Weberiana: 

 

a) O impedimento do crescimento pessoal e desenvolvimento da 

personalidade;  

b) Estabelecimento do conformismo;  

c) Não considera a organização informal e problemas não antecipados;  

d) Os sistemas de controle e autoridade são altamente desatualizados;  

e) Não tem um processo judicial adequado;  

f) Não possui meios adequados para resolver conflitos internos entre os 

grupos funcionais;  

g) Confusão na comunicação entre as divisões hierárquicas;  

h) Subutilização dos recursos humanos em função da desconfiança e do 

medo de represália instalados no clima organizacional;  

i) Dificuldade de assimilação de novas tecnologias. 

 

Meyer (1995), Blau (1965), Gouldner (1964), Merton (1963), Parsons (1947) 

apud Meyer (1995), ratificam que: 

 

• A Teoria burocrática é demasiadamente focada na racionalidade, 

fazendo poucas ou nenhuma provisão para relações informais ou 

disfunções e não antecipadas conseqüências da ação racional dentro 

da organização.  
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• A hierarquia no escritório e poder do cargo são demasiadamente 

enfatizados por Weber (2002), negligenciando o poder gerado pela 

perícia técnica. Foram propostos dois tipos essenciais de autoridade 

sobre a mesma perspectiva, porém uma obscurecendo a presença da 

outra. Autoridade baseada em competência técnica e profissional e 

autoridade baseada em incumbência de escritório.  

 

Complementando estas críticas apontadas por Lodi (1970) e Bennis (1965), 

Perin (1991) propôs que o modelo burocrático tradicional é contrário a presença dos 

groupwares nas organizações. Para os gestores da organização conduzirem a rotina 

diária de controle de responsabilidades e coordenação, faz-se necessária a 

instauração do princípio da visibilidade em que todos os empregados precisam estar 

presentes e agrupados em um mesmo lugar. O princípio da visibilidade é desafiado 

quando os gestores não podem vislumbrar, coordenar e orientar tarefas que estão 

sendo realizadas totalmente fora do seu raio de visão – de escritórios remotos até os 

mais distantes lugares em que haja conexão, por fim, até mesmo de casa, 

agrupados por meio de aplicativos como redes privadas e correio eletrônico.  

Para Gittell (2001), os teóricos da pós-burocracia argumentam que a 

supervisão é um mecanismo obsoleto nas organizações modernas. O ambiente em 

que as organizações operam é cada vez mais turbulento (WALSH et al., 2006), 

horizontal e a estrutura é baseada em equipes comandadas por reduzidas camadas 

de supervisão. Destas novas organizações espera-se reação mais rápida e eficiente. 

De acordo com Heneman et al. (1989) apud Pearce et al. (2000), pode-se 

duvidar que em grandes empresas do mundo desenvolvido existam sistemas 

formalizados incentivados pelos administradores destas organizações. Em essência, 

muitas políticas e sistemas formais – como sistemas contábeis financeiros, sistemas 

de avaliação de performance, descrição do trabalho, por exemplo – são desenhadas 

na realidade para limitar os erros e enganos dos empregados ao utilizar os recursos 

da organização, esquecendo de um dos objetivos primordiais da burocracia, a 

meritocracia. Para Weber (2002), a escolha das pessoas é baseada no mérito e na 

competência técnica. Para Lodi (1970) e Simon (1946), a organização sob princípios 

burocráticos passa por continuados conflitos e dilemas internos, dentre os quais 

pode-se destacar: 
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a) Especialização – entra em choque com a unidade de comando  quando 

os especialistas passam a responder por unidades e funções além da 

própria posição dentro da empresa. Neste sentido, a especialização 

parece ser uma contrapressão à hierarquia; 

b) Empresas com estruturas hierárquicas horizontais – a amplitude de 

comando que determina quantas pessoas estão sob o comando de um 

gestor parece não ter medida certa diante do fato da redução do 

número de níveis administrativos; 

c) Orientação dos processos por produto ou local – a clássica divisão do 

trabalho é contraditória, pois as vantagens de dividir por função ou 

processo não subjugam as necessidades de organizar as operações 

da empresa por local ou produto. 

 

Em estudo sobre subculturas organizacionais em um departamento de polícia, 

Jermier et al. (1991, p. 4) versam: “o público encara a burocracia da polícia como a 

superfície de uma pedra de granito”. Contudo, o modelo burocrático de combate ao 

crime – formalização extensiva, forte pressão por obediência, alta interdependência 

de tarefas, supervisão extremamente autoritarista, alta administração extremamente 

autoritária – pode ser uma decepção por reforçar a legitimidade organizacional sem 

ter muito em comum com as atuais subculturas existentes dentro da polícia. As 

organizações podem simular imagens de uma aparência exterior rígida simbolizando 

o que os stakeholders (FREEMAN et al., 2004) desejam, mas que na realidade não 

refletem algumas práticas internas perdidas. Segundo o autor, pode-se denominar 

esta situação organizacional como burocracia simulada (mock bureaucracy): Uma 

instituição como uma fachada falsa desonesta para impressionar stakeholders-chave 

com princípios apropriados e práticas bem-ordenadas enquanto escondem 

fragmentação interna e práticas particulares (PEARCE et al., 2000; JERMIER et al., 

1991; WEICK, 1976). 

De acordo com Pearce et al. (2000), em estudo realizado sobre práticas 

particulares e práticas universais com a comparação dos ambientes organizacionais 

de instituições distintas – mesmo  com um grande volume de regras formais e a 

ordenação destes padrões em organogramas organizacionais, as empresas tem 

demonstrado pouca aderência aos tratados ideais da Burocracia (por exemplo, 

orientação por metas e eficiência). 
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Segundo Gutierrez (1992), outro problema proveniente da formatação 

burocrática – mais especificamente a tecnoburocracia sob a ótica deste autor – das 

organizações é a diferenciação interna (cargos e hierarquia) que ocorre e nem 

sempre é solidária, já que a repartição do produto do trabalho social é relativa e, 

dentro de determinados níveis excludente. Ou seja, a especialização em 

determinadas tarefas pode gerar como conseqüência o desequilíbrio do ganho 

financeiro entre os funcionários. De maneira similar a Gutierrez – que observa os 

problemas decorrentes da organização burocrática sob a ótica dos trabalhadores – 

Victor e Stephens (1994) citam que em nenhum outro lugar (a organização) é mais 

comovente a percepção dos custos humanos em detrimento dos avanços 

tecnológicos e organizacionais – a transformação de processos burocráticos em 

processos burocráticos informacionais. O homem que é definido por ordens e 

somente por ordens se torna nervoso e covarde e que uma das grandes questões 

para a burocracia é como manter uma porção da humanidade livre deste 

enquadramento da alma. 

Para Qian e Xu (1998) sob uma perspectiva econômica e financeira, há 

grande confiança na burocracia, por parte das economias centralizadas (CHEN, 

2009; THE NEW PALGRAVE DICTIONARY OF ECONOMICS, 2008) – Também 

conhecidas como economias planejadas, modo de organização como a União 

Soviética operava antes da dissolução. Nestas economias, o planejamento 

econômico pelo Estado ou pelo Governo é tão extensivo que controla todos os 

principais setores da economia e formula todas as decisões sobre a utilização e 

sobre a distribuição de renda. As economias centralizadas estão em contraste com 

as economias não planejadas, como uma economia de mercado, onde a produção, 

distribuição, preços, e decisões de investimento são tomadas pelos proprietários 

privados dos fatores de produção com base em seus próprios interesses em vez de 

promover algum plano macroeconômico global – como  caminho para a seleção de 

projetos é responsável repressão na busca pela inovação nas organizações. Isto se 

deve ao fato da inabilidade de economias centralizadas de se comprometerem com 

altos custos financeiros (em virtude do risco relacionado a tentativa de inovação). 

Segundo Cordella (2007) e Barton (1979) apud Cordella (2007), há grande 

insatisfação pública com o governo. Os cidadãos percebem apatia e rigidez nas 

tradicionais estruturas burocráticas do Estado e por esta razão são favoráveis a 
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reformas gerenciais que permitam tornar o governo mais tempestivo as demandas 

públicas. 

Entende-se que o desenho organizacional (RUSSO e HARRISON, 2005; 

BURTON et al., 2006) e os procedimentos de gestão presentes nas organizações 

governamentais atuais são herdados de períodos prévios altamente influenciados 

pelas constituições econômicas e sociais do nascimento do Estado. Estas situações 

por vezes implicarão em métodos de administração e desenho organizacional 

desatualizados. Nos anos 1990, havia um consenso na literatura de que o modelo 

burocrático no Brasil era ineficiente, dispendioso e que não tinha espaço para 

mecanismos de controle de resultados e de desempenho dos agentes públicos, 

importantes para o acompanhamento pela sociedade das ações empreendidas pelos 

governos. Considera-se que sequer o modelo burocrático clássico de Weber foi 

plenamente concebido na administração pública brasileira, que permanece sendo 

administrado através de práticas que desconhecem ou ignoram os princípios da 

impessoalidade, publicidade, especialização e profissionalismo. (DE OLIVEIRA, 

2007; TORRES, 2004; HIGGO, 2003). No quadro 1 temos um compêndio sobre as 

divergências teóricas a respeito da importância da burocracia nas organizações: 
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Divergências teóricas 

 
Autor(es) 

O impedimento do crescimento pessoal e 
desenvolvimento da personalidade 

Victor e Stephens (1994), Perin (1991), Jermier et 
al. (1991), Heneman et al. (1989) apud Pearce et 

al. (2000), Lodi (1970),Bennis (1965)  
Estabelecimento do conformismo Jermier et al. (1991), Lodi (1970),Bennis (1965) 

Não considera a organização informal e 
problemas não antecipados 

Gittell (2001), Meyer (1995), Lodi (1970), Blau 
(1965), Bennis (1965), Gouldner (1964),  

Merton (1963), Parsons (1947) apud Meyer 
(1995) 

Os sistemas de controle e autoridade são 
altamente desatualizados 

Gittell (2001),Meyer (1995), Perin (1991), Lodi 
(1970), Bennis (1965), Blau (1965), Gouldner 
(1964), Merton (1963), Parsons (1947) apud 

Meyer (1995), Simon (1946) 
Não tem um processo judicial adequado Lodi (1970), Bennis (1965) 

Não possui meios adequados para resolver 
conflitos internos entre os grupos funcionais 

Lodi (1970), Bennis (1965) 

Confusão na comunicação entre as divisões 
hierárquicas 

Lodi (1970), Bennis (1965) 

Subutilização dos recursos humanos em função 
da desconfiança e medo de represália instalados 

no clima organizacional 

Perin (1991), Heneman et al. (1989) apud Pearce 
et al. (2000), Lodi (1970), Bennis (1965), Simon 

(1946) 
Dificuldade de assimilação de novas tecnologias. Lodi (1970), Bennis (1965) 

Simulação de aparência exterior Jermier et al. (1991) 
Práticas particulares não institucionalizadas Pearce et al. (2000) 
Desequilíbrio do ganho entre os funcionários Gutierrez (1992) 

Inibição da Inovação Qian e Xu (1998) 
 

Quadro 1: Divergências teóricas sobre a perspectiva idealista da burocracia nas organizações 
Fonte: autor da pesquisa, 2009 

 

Apresentadas as divergências teóricas sobre a perspectiva idealista da 

burocracia nas organizações, prosseguiremos com a exposição dos fatores que 

ocasionam mudanças nos preceitos básicos do referido construto. 

 

 

2.1.2 Fatores condicionantes para mudanças nos prec eitos básicos da 

burocracia 

 

 

Entende-se que podemos considerar como delineadora de preceitos básicos 

da burocracia a teoria de Weber (2002).  Assim, as condições para mudanças 

extraídas de outros trabalhos versadas a seguir se referem a esta corrente teórica. 

De acordo com Perrow (1976), uma organização ideal, do ponto de vista de 

produção eficiente, deveria conter um ambiente estável e que o pessoal não fosse 
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influenciado por fatores alheios à organização. “A organização não constitui toda a 

vida das pessoas, não é uma sociedade” (PERROW, 1976, p. 75). 

O nível de crescimento intelectual das pessoas e a empresa como um sistema 

em constante mudança são fatores determinantes para a transição dos modelos 

mecânicos burocráticos para modelos orgânicos. A evolução intelectual das pessoas 

é um elemento que, por si só, é capaz de diminuir a necessidade de controle e 

repressão. (LODI, 1970; BENNIS, 1965).  

Perin (1991) sugere que a presença de social fields – organismos que 

conhecemos como redes sociais e grupos de interesse – dentro das organizações 

pode influenciar as normas e práticas tanto sociais quanto organizacionais de toda a 

empresa. Em uma linha de estudo similar – quanto a segmentos sociais dentro das 

empresas –, Jermier et al. (1991) propõem que subculturas podem não aderir ao 

“tipo ideal” (aspas dos autores) e tal fenômeno ocorre em decorrência do papel 

exercido pelo funcionário na organização, pela educação formal dos colaboradores, 

especialização técnica, necessidade de flexibilidade em momentos de decisão e 

momentos de contingência, discordância com a alta gerência e tempo de trabalho na 

organização.  

Para Adler et al. (1999), em organizações com alto grau de confiança e alto 

grau de burocracia, a burocracia terá uma forma distintiva, pois em uma organização 

com alto nível de confiança interna, a formalização e padronização dos 

procedimentos não precisam ser realizados por staffs especializados que 

posteriormente irão impor normas e procedimentos a relutantes funcionários. As 

regras e normas poderão ser definidas em conjunto por empregados, especialistas e 

gestores. Os procedimentos deixam de ser apenas instrumentos de coerção e 

conformidade e passam a refletir apenas as melhores práticas da organização. Em 

resumo, treinamento (para garantir o alto nível de confiança interna), liderança 

autocrática e participação dos colaboradores. Bessi e Grisci (2007) e Harvey (2001) 

enfatizam que as estratégias de flexibilização das estruturas organizacionais 

dependem de forças de trabalho altamente preparadas, capazes de compreender, 

implementar e administrar os padrões novos e mais flexíveis de inovação 

tecnológica e orientação para o mercado. Complementam esta perspectiva da 

convivência entre normas e regras junto a descentralização e aumento do poder 

decisório dos funcionários, Hapnes e Hasmunssem (2007), ao sugerirem que as 

organizações planas e dinâmicas pós-burocráticas com autonomia e 



31 
 

descentralização tem a incorporação de estruturas burocráticas de contabilização de 

tempo e dinheiro que controlam o desempenho individual dos trabalhadores. 

Quando os princípios que regem a distribuição das metas foram criados, os objetivos 

de desempenho para cada trabalhador também foram dadas.  

Segundo Pearce et al. (2000), práticas particulares terão efeitos negativos na 

performance organizacional em virtude do encorajamento de comportamento 

disfuncional do empregado. Sugere-se que esta perspectiva apóia os estudos 

(anteriormente mencionados) de Perin (1991) e Jermier et al. (1991). A crescente 

competição internacional e as mudanças tecnológicas têm servido para acabar com 

as burocracias estáveis, entrando no lugar arranjos ad hoc como contratos e 

alianças. 

Barley e Kunda (2001) relacionam profundas mudanças que ocorreram no 

trabalho e, conseqüentemente, na forma como as organizações são estruturadas. 

De Paula (2007) e Hapnes e Rasmussen (2007) propõem a burocracia como a 

estrutura da empresa em si: a estabilidade do emprego está declinando e o 

contingente de trabalhadores está no máximo, mesmo entre os especialistas; 

computadores e outras tecnologias parecem estar eliminando alguns tipos de 

trabalho, criando novos e transformando uma porção significativa dos restantes.  

Um exemplo claro das transformações proporcionadas pelos computadores e 

as TICs no trabalho é a capacidade de exercer funções remotamente quando antes 

as operações precisavam ser diretas; habilidades interpessoais e a capacidade de 

colaborar em equipes distribuídas por funções cruzadas parece ser mais importante 

do que no passado; os trabalhadores do chão de fábrica são orientados a possuir 

habilidades de tomada de decisão anteriormente reservadas aos gerentes. Para 

Bellini e Pereira (2008), a TI desempenha um papel importante nas mudanças em 

economias baseadas em serviços. Esta contribuição parece coerente para o Brasil, 

porque segundo Nassif (2008) a participação do setor de serviços na economia 

brasileira tem um crescimento expressivo. 

Contudo, conforme De Paula (2007) e Tragtenberg (1974) aportam, a 

burocracia também deve ser observada como um produto de contexto histórico e 

sujeitas a adaptações para atender aos interesses dominantes (sob uma perspectiva 

da burocracia como uma forma de dominação). Sugere-se que a tomada de decisão 

condicionada a cadeia hierárquica estruturada pela burocracia passa a ser 

flexionada pelas TIC e descobrir este fenômeno é um dos propósitos desta pesquisa, 
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perpassando pela possibilidade de os sistemas de informação estarem 

desenvolvidos como mecanismos que ao invés de flexibilizarem as atividades dos 

funcionários, na verdade estejam sendo utilizados para ampliar o controle das 

entidades com o poder dentro da organização (KRAMER e NEALE, 1998). Outro 

aspecto relevante a ser observado, para Hapnes e Rasmussem (2007) e 

Rasmussen e Johansen (2005), em alguns casos os próprios trabalhadores podem 

fazer pressão no sentido de uma maior estrutura (burocracia) e organização. 

Sugere-se que as próprias características do trabalho bancário podem 

influenciar a estrutura das organizações. No setor de serviços bancários, acontecem 

dois movimentos significativos: um que vai em direção à industrialização dos 

serviços, com a padronização dos produtos e serviços, visando a uma crescente 

demanda; e outro movimento que vai em direção à imaterialização da atividade, 

relacionado aos saberes intelectuais e às capacidades humanas associadas ao 

trabalho. As inovações do sistema financeiro parecem ter sido um fator 

preponderante para superar a rigidez geral, bem como a crise temporal (velocidade 

de atendimento dos clientes) e geográfica (necessidade de expansão da cadeia de 

atendimento para os clientes). (BESSI e GRISCI, 2007; ALMEIDA, 2005, 2004). 

 Como as proposições dos autores apresentadas no trecho anterior em alguns 

casos são sobrepostas e, em outros, complementares, a seguir apresenta-se o 

quadro 2 que resume o entendimento dos fatores condicionantes à mudança nos 

preceitos básicos da burocracia: 
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Fatores/Condicionantes para mudança nos 

padrões clássicos da burocracia 
 

Autor(es) 

 
Aumento da capacidade intelectual das pessoas 

 

Pearce et al. (2000), Adler et al. 
(1999), Jermier et al.(1991), Lodi 

(1970), Bennis (1965)  
 

Ambiente instável das empresas 
 

Jermier et al.(1991), Lodi (1970) 

 
O surgimento de grupos sociais com 

características distintas dentro das organizações 
 

Pearce et al. (2000), Perin 
(1991), Jermier et al.(1991) 

 
Participação dos colaboradores nas decisões da 

organização 
 

Barley e Kunda (2001), Adler et 
al. (1999) 

Liderança autocrática 

 
Barley e Kunda (2001), Adler et 

al. (1999) 
 

 
A utilização de computadores e as TICs 

 
Barley e Kunda (2001) 

 
Quadro 2: Fatores condicionantes para mudanças nos preceitos básicos da burocracia 

Fonte: Autor da pesquisa, 2009 
 
 
Assim, os fatores condicionantes para mudanças nos preceitos básicos da 

burocracia apresentados nesta seção sugerem a confirmação de que a burocracia 

como filosofia de orientação à eficiência persiste, mas sob formatos e regras mais 

flexíveis do que os inicialmente propostos por Weber. Considerando-se isto, a 

burocracia estudada no presente trabalho passa a apresentar um escopo 

diferenciado. 

 

 

2.2 Tecnologias de Informação e comunicação  
 

 

Segundo Lyytinen e King (2006), as tecnologias de informação e 

comunicação são definidas como as tecnologias dedicadas ao processamento da 

informação, envolvendo o uso de computadores digitais e software para converter, 

armazenar, proteger, processar, transmitir e recuperar informação. 
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Para Vaast (2007), Castells (1998) apud Vaast (2007), Hiltz e Turoff (1993), 

Sproull e Kiesler (1992), o uso generalizado de TI e, em especial, de aplicações 

baseadas em plataformas web, tornou possível o desenvolvimento das 

comunicações para além da distância geográfica e temporal. Esta facilidade 

proporcionada pelas TICs permite que as pessoas por meio das práticas online 

possam resolver situações difíceis offline. (TURKLE, 1995 apud VAAST, 2007). 

Colaboram com esta perspectiva, Cordella (2007), Ciborra (1993) e Malone et al. 

(1987) e ao versarem que as TIC, de fato, tornam-se um das mais comuns soluções 

implementadas para uniformizar procedimentos e manter o fluxo das informações 

(situações offline antes da implementação da tecnologia), promovendo eficiência e 

transparência (SROUR, 2005) dos procedimentos organizacionais. Os SI 

substituiriam as práticas offline baseadas em normas, a regra base dos mecanismos 

de coordenação. De acordo com Higgo (2003), outra vantagem da implementação 

dos sistemas de informação para suportar processos anteriormente realizados 

fisicamente é a ampliação do fornecimento de informações relevantes para a tomada 

de decisão. Contudo, o autor propõe que para a utilização ótima destes sistemas é 

necessário que os usuários sejam experientes e bem educados. 

Bellini (2006) propõe que o conceito de sistemas de informação (SI) possui 

variadas definições na literatura. O autor condensa o conceito de sistemas de 

informação de vários teóricos: 1) são sistemas que gravam, manipulam, transmitem, 

recuperam e exibem informações utilizadas nos processos de negócio; 2) elementos 

inter-relacionados, baseados em tecnologia computacional ou não, que coletam, 

processam, registram e visualizam dados e informação; 3) componentes inter-

relacionados que coletam, processam, registram, recuperam e distribuem as 

informações necessárias para controle e apoio nas decisões nas organizações; 4) 

uso de tecnologia da informação particularmente instanciada; 5) sistemas de 

atividade humana ou microssociais não necessariamente baseados em 

computadores; 6) sistemas em que as pessoas possam selecionar e processar 

dados, a fim de conectá-los a um propósito contextual para apoiar a ação humana 

que necessariamente não perpassem por tratamento de dados. 

De acordo com Higgo (2003) e Willcocks (1994), há necessidade de 

avaliações pós-implementação dos sistemas de informação. Klein e Hirschheim 

(1987) apud Higgo (2003) enfatizarem que o desenvolvimento dos sistemas de 

informação é um processo de mudança social. Por exemplo, Higgo (2003) e Madon 
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e Lewis (2005) afirmam que o sistema de informação é influenciado tanto pelo 

próprio contexto organizacional em termos de estratégias, estruturas, política e 

cultura, como pelo amplo ambiente político socioeconômico, cultural e tecnológico 

em que existe. Segundo Higgo (2003) e Heeks (2000), a importância do contexto 

social, que também determina os sistemas organizacionais e gerenciais, leva a 

concepção dos sistemas de informação como sistemas sociais que estão embutidos 

em um contexto mais amplo da sociedade (ver figura 1). 

 

 

Informação

Conhecimento

Hardware Software

Tecnologia

Telecomunicação

Sistema de 
informação

ProcessosPessoas

Gerenciamento

Organização

Estratégias Estrutura

Política Cultura

Ambiente
EconomiaPolítica

Institucional Técnico

Sócio-cultural

 

 

Figura 1: Sistemas de informação como sistemas sociais 

Fonte: adaptado de Higgo (2003) e Heeks (2000)  

 

 

Em complemento as proposições de Higgo (2003), Heeks (2000), Willcocks 

(1994) e Klein e Hirschheim (1987) apud Higgo (2003); Perrow (1976) versa que as 

relações sociais que se desenvolvem em um local de trabalho estão relacionadas ao 

caráter tecnológico do mesmo. Mudando-se a tecnologia, o resultado provavelmente 

será uma mudança nas relações sociais da organização.  

Para Silveira e Diniz (2002), a utilização das TICs pode ter duas perspectivas: 
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a) Em primeiro lugar a tecnologia aplicada na organização sob um 

enfoque tecnológico gerando a transformação dos processos de 

negócio. Nestes casos as TIC são introduzidas como elemento 

transformador na organização. Os autores propõem como exemplos da 

aplicação de tecnologia como fato transformador de PN, a implantação 

de comercio eletrônico e internet e a implantação de software 

Enterprise Resource Planning (ERP) (BERVIAN e BELLINI, 2006). Por 

estas proposições, caso seja necessário mudar a forma como o 

negócio opera, a empresa precisará que os profissionais de TI da 

organização alterem o código procedural do software utilizado; 

b) A outra perspectiva são as propostas de utilização das TICs com 

enfoque organizacional. Partindo de um enfoque organizacional, as 

tecnologias são utilizadas como ferramentas de suporte as mudanças 

organizacionais impelidas pela empresa. São exemplos de mudanças 

organizacionais que necessitam do suporte de TIC: adoção da filosofia 

just-in-time (OHNO, 1997) e a administração da produção sob o 

controle da gestão da qualidade total (TQM) (POWELL, 1995). Em 

ambos os casos, seria muito difícil abranger toda a complexidade 

destes modelos organizacionais de produção sem o suporte de 

ferramentas informacionais.  

 
 

2.3 Proposição de um modelo teórico 
 

 

 Com base nos fundamentos teóricos previamente apresentados e a 

exposição realizada nas seções 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3, buscamos propor um modelo 

teórico suportado pelos relacionamentos existentes entre três dimensões: 

 

a) O relacionamento da burocracia com os processos de negócio; 

b) O relacionamento dos sistemas de informação com a burocracia; 

c) O relacionamento dos sistemas de informação com os processos de 

negócio. 
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O modelo busca uma abordagem diferente, mas consoante e complementar 

aos achados de outros autores apresentados no presente estudo (BRISCOE, 2007). 

A construção do modelo visa responder se realmente a implantação de sistemas de 

informação para suportar processos de negócio foi capaz de diminuir os aspectos 

apontados como negativos por trabalhos prévios. Dados os investimentos 

financeiros, humanos e tecnológicos realizados pelo Banco Alfa é importante 

entender como e quando as práticas online podem impactar as práticas offline. 

(VAAST, 2007).  

Antecipando-se as seções que tratam da caracterização da operacionalização 

da pesquisa, destacamos que a exposição da literatura relacionada à questão de 

pesquisa e ao modelo procurou prover o efeito de validação do instrumento 

(BELLINI e PEREIRA, 2008; BOUDREAU et al., 2001) que foi utilizado nas 

entrevistas qualitativas que foram realizadas. Além das experiências vivenciais do 

autor e instrumento de pesquisa semiestruturado com questões abertas, foram 

utilizados dados secundários de um survey realizado por uma das maiores empresas 

de consultoria do mundo (presente em mais de 30 países e com mais de 60 

escritórios no mundo) com 3.635 funcionários do Banco Alfa sobre a utilização dos 

sistemas de informação no âmbito dos processos de negócio de três macroáreas da 

referida organização. 

 

 

 

2.3.1 Relacionamento da burocracia com os processos  de negócio 

 

 

A eficiência requer que a organização esteja organizada burocraticamente 

com altos níveis de padronização, formalização e hierarquia (BRISCOE, 2007; 

ADLER e BORYS, 1996; KNOTT, 1996 e KURKE, 1988 apud ADLER et al., 1999), 

mas estas características da burocracia também impedem o processo fluido de 

ajuste mútuo requerido pela flexibilidade. Para Adler et al. (1999), é possível o 

desenvolvimento de um tipo distintivo de burocracia em que eficiência e flexibilidade 

coexistam. Segundo os pesquisadores – em trabalho realizado no pátio fabril de 

uma das maiores montadoras de automóveis do mundo –, grande nível de 
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formalização e padronização governa as operações diárias no ambiente industrial. O 

diferencial para a coexistência da eficiência e da flexibilidade é a existência de um 

grupo de rotinas específico à implementação de melhorias. Mesmo o menor grau de 

flexibilidade presente nos processos da organização dependerá de extensiva 

padronização e formalização. Os operários, ainda que incentivados a encontrar 

melhores formas de produção e prezar pela eficiência ao mesmo tempo, depende de 

rígidos padrões de treinamento. Os funcionários precisam utilizar um processo de 

resolução de problemas padronizado. Os empregados são altamente envolvidos no 

desenvolvimento de procedimentos e os gestores são encorajados a 

desempenharem um estilo participativo em vez de autocrático. Contrariando um 

grande número de pesquisadores (e.g.: VICTOR e STEPHENS, 1994; PERIN, 1991; 

JERMIER et al., 1991; HENEMAN et al., 1989 apud PEARCE et al. 2000; LODI, 

1970; BENNIS, 1965), a fábrica estudada por Adler et al. (1999), com um alto nível 

de formatação burocrática, consegue altos níveis de motivação e comprometimento. 

Em contraste com a perspectiva de Adler et al. (1999) sobre a possibilidade 

de coexistência da eficiência burocrática clássica e da flexibilidade dentro do 

ambiente organizacional com a participação dos empregados neste processo 

evolutivo, Pearce et al. (2000) sugere que os funcionários utilizam práticas 

burocráticas para se protegerem do comportamento coercitivo dos empregadores. 

Eles fazem isso porque a transparência dos processos burocráticos é essencial para 

evitar tratamentos arbitrários. Em sentido mais abrangente, Pearce et al. (2000), 

Redding (1993), Fallers (1965), Riggs (1964), Xin e Pearce (1996) apud Pearce et al. 

(2000) descrevem que o comportamento organizacional de práticas particulares 

pode aparecer em organizações de países em desenvolvimento. As empresas 

destes países ao mesmo passo que adotam o formalismo e a hierarquia da 

burocracia podem faltar com características de práticas universais. Uma forma de 

constatar este aspecto dos países em desenvolvimento é a sua ampla necessidade 

de desenvolver relações particulares com outras nações em desenvolvimento, 

denotando assim um tipo de reação a ausência de práticas universais nas relações 

comerciais. 

Adler et al. (1999) propõem quatro caminhos para gerar aderência da prática 

burocrática aos processos de negócios: a rotinização de tarefas não rotineiras – os 

empregados são responsáveis pelas mudanças. A rotinização não deve ser imposta 

como uma limitação fundamental, mas sim como um pré-requisito para o alcance da 
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competitividade e da segurança; o treinamento não deve ser utilizado para promover 

uma programação robótica dos empregados e sim a propagação do conhecimento 

sobre os processos de negócio nos quais estão envolvidos. Isso permite que eles 

façam sugestões para os gestores. O estado de confiança entre os gestores e os 

empregados é fundamental e estas duas classes precisam ter congruência de 

objetivos pela organização; instalar políticas de participação dos operários no 

desenvolvimento de processos; aplicação do uso de equipes piloto formadas por 

componentes do chão de fábrica para testar novas práticas e evitar gaps de 

conhecimento após a implantação definitiva do processo. 

Para Bessi e Grisci (2007), sugere-se que a natureza do próprio trabalho 

bancário atualmente influencia a burocracia dentro das instituições financeiras. Ao 

trabalhador bancário é demandado um tipo de trabalho denominado imaterial 

(GRISCI, 2008). Com o alto nível de automatização dos processos de negócio 

relacionadas aos controles financeiros (compensação de cheques, por exemplo), os 

bancos deixam de privilegiar o trabalho burocrático, outrora ligado ao controle do 

fluxo monetário materializado por papéis e passa a focar no trabalho imaterial dos 

funcionários que hoje, segundo Lazzarato e Negri (2001) apud Bessi e Grisci (2007), 

precisam ser consultores de negócios que sejam capazes de criar necessidades 

para os clientes, a partir da manipulação de sentimentos de desconfiança e 

confiança. Para Bessi e Grisci (2007), em função disso, outros modos de ser e de 

trabalhar dos bancários se fazem notar em relação as práticas estabelecidas 

anteriores. 

 De acordo com De Paula (2007) e Motta (1993), a organização pós-

burocrática e a desburocratização das organizações são uma falácia com o 

propósito de esconder o verdadeiro propósito destas supostas adaptações: A 

manutenção da dominação e do poder. A adaptação de processos de negócio de 

modo a contemplarem configurações mais flexíveis seria na verdade uma adaptação 

da burocracia ao novo contexto histórico. De forma similar que a burocracia da era 

Fordista refletia as características rígidas dos processos fabris (alto controle, 

hierarquia plenamente definida, grande rigidez funcional do trabalho), hoje, a 

Burocracia incorpora a tônica da flexibilidade. 

Cordella (2007) propõe que outro aspecto que influencia o relacionamento da 

burocracia com os PN é a perspectiva de que os cidadãos podem ser considerados 

como clientes pela administração pública (VIGODA, 2002; DENHARDT e 
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DENHARDT, 2000) e, portanto, um dos objetivos principais do governo, como 

organizações do setor privado, é satisfazer a necessidade dos clientes. Para 

alcançar estes objetivos os processos, a estruturada burocrática da organização 

pública precisa ser contestada, com a horizontalização da estrutura organizacional, 

melhoria na coordenação e controle dos processos administrativos. Por outro lado, a 

concepção do cidadão com um cliente poderia subverter os princípios democráticos 

que são suportados pelas burocracias tradicionais, gerando como resultado o 

enfraquecimento da cidadania (ALFORD, 2002). Em vez de ofertar serviços iguais e 

imparciais aos cidadãos, o conceito de foco no consumidor (WAGENHEIM e 

REURINK, 1991) pode implicar no relapso de que alguns cidadãos exercem mais 

influências que outros em qualquer sistema político, e que estes tendem a receber 

melhor tratamento. O caminho para evitar esta anormalidade seria garantir que o 

processo político garantisse a valorização da opinião de cada indivíduo ou grupo de 

forma igual. Quando são propostas reformas para os processos de negócios para as 

instituições públicas com o intuito de diminuir a burocracia sob a égide de uma 

orientação de mercado, há o risco de ocorrer discriminação da qualidade dos 

serviços prestados para diferentes indivíduos e grupos, gerando graus diferenciados 

de burocracia dentro da administração pública. 

Cordella (2007) ainda propõe que a organização burocrática pública deve ser 

preservada em situações em que provê melhor coordenação dos processos 

inerentes a natureza da atividade pública (imparcialidade e a igualdade dos cidadãos 

frente ao Estado) do que outras estruturas organizacionais alternativas. Sugere-se 

que não se pode comparar os custos de funcionamento de uma organização 

burocrática pública com os custos de organização de orientação mercadológica, 

quando os outputs dos processos de negócio destas organizações forem diferentes. 

De acordo com Cordella (2007), o aumento do número de cidadãos e os serviços 

públicos (LODI, 1970), a crescente integração entre os serviços públicos (LODI, 

1970) e a crescente produção e troca de informações entre os cidadãos, dos 

cidadãos e a administração pública, tem sobrecarregado as organizações 

burocráticas públicas com uma quantidade de dados e informações que precisam 

ser processadas de forma mais eficiente para prover a qualidade de serviço nos 

processos de negócio esperada pelos cidadãos. A crescente complexidade dos PN 

destas organizações reduz drasticamente a eficiência da burocracia na prestação de 

serviços para os cidadãos (HEEKS, 2002 apud CORDELLA, 2007). 
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Para Oliveira (2007), a exacerbação das características da burocracia gerou 

inúmeras críticas a formalização de padrões, apego a regulamentos e ao grande 

número de níveis hierárquicos. Burocracia tornou-se sinônimo de lentidão, entraves, 

falta de objetividade, e desencontro de informações. Justamente o oposto do que foi 

proposto por Weber (2002). Para Weber (2002), a ação do trabalhador deveria ser 

dotada de um propósito pré-determinado, para o qual suas ações serão orientadas. 

Segundo De Oliveira (2007), essa definição é bastante similar à perspectiva adotada 

pelos teóricos da escolha racional. Para William Niskanen (1994) apud De Oliveira 

(2007) o comportamento da burocracia sob uma perspectiva racional implica o 

conceito de maximização da utilidade. Assim, entende-se que a racionalidade e a 

maximização da utilidade da burocracia podem orientar o desenho de processos 

organizacionais. 

De acordo com De Oliveira (2007) e Wilson (1989), é importante que 

observemos as organizações públicas como um todo e as pressões que são 

exercidas sobre estas. Para o autor, a simples soma dos comportamentos dos 

integrantes da organização não reflete o comportamento da organização com um 

todo.  

Wilson (1989, p. 33) apud De Oliveira (2007) afirma que “para entender a 

burocracia é preciso entender como os seus trabalhadores da linha de frente 

aprendem o que fazer”, pois são essas pessoas que justificam a existência da 

organização pública em si. Para o pesquisador, as burocracias públicas possuem 

algumas características que limitam a forma pela qual podem ser organizar, ou seja, 

a forma como serão organizados os processos de negócio da empresa. Em primeiro 

lugar, as organizações governamentais não podem reter e direcionar os ganhos da 

organização para o benefício de seus próprios membros, por força de lei. Em 

segundo lugar, os fatores de produção não podem ser alocados de acordo com as 

preferências dos administradores da organização. Por fim, estas organizações 

devem servir a objetivos escolhidos por outros. Estas características das 

organizações públicas desenham-se desta forma porque as organizações da 

Administração pública estão sempre envolvidas, em alguma medida, com 

stakeholders externos: parlamentares, sistema judiciário, políticos e grupos de 

interesse. Esses atores impõem limites e exercem pressão sobre a organização, 

afetando a busca pela eficiência burocrática com a adequação de processos de 
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negócios, não podendo se dedicar somente as tarefas do core business da 

instituição.  

O quadro 3 a seguir procura resumir os impactos da implantação de TI/SI 

sobre os PN, destacando especificamente os impactos que podem ser observados 

do relacionamento entre a burocracia e os processos de negócio. Com a intenção de 

gerar agrupamentos entre os impactos elencados são sugeridas categorias. 

 

Relacionamento  Categoria  Impacto  Autores  

Relacionamento da 
burocracia com os 

processos de negócio 

Recursos humanos 

Aumento da motivação 
e comprometimento dos 

funcionários 
Adler et al. (1999) 

Utilização da burocracia 
como escudo de 

proteção contra outros 
colegas e a 
organização 

Pearce et al. (2000) 

Diferenciação do 
trabalho bancário em 
direção ao trabalho 

imaterial 

Bessi e Grisci (2007), 
Grisci (2008) 

Eficiência 
Rotinização de tarefas 

não rotineiras 
Adler et al. (1999) 

Gestão do processo 
Propagação do 

conhecimento sobre os 
PN 

Adler et al. (1999) 

Controle 
 

Disfarce do aumento de 
controle sobre os PN 

Motta (1993), De Paula 
(2007) 

Aumento da pressão de 
stakeholders 

governamentais 

Wilson (1989), De 
Oliveira (2007) 

Mercantilização 
Cidadãos como clientes 

perante a realização 
dos PN 

Cordella (2007) 

 
Quadro 3: Resumo das categorias e impactos propostos resultantes do relacionamento da 

burocracia com os processos de negócio 
Fonte: Autor da pesquisa, 2009 

 

 

2.3.2 Relacionamento dos sistemas de informação com  a burocracia 

 

 

Para Higgo (2003), a adoção de um sistema de tecnologia no estado-da-arte 

permite que trabalhos tediosos e imprecisamente manuais, tornem-se fáceis e com a 

capacidade de gerar sólidos e confiáveis outputs. De acordo Silva (1986) o 

crescimento da burocracia é explicado em decorrência do avanço tecnológico. O 

surgimento de novas técnicas possibilitou o desenvolvimento de novas 
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especializações, e estas, por sua vez, criaram interdependências organizações e 

conseqüentemente a necessidade de cooperação. A resposta foi a ampliação do 

sistema burocrático. “Encontramos assim, a tecnologia avançada associada à 

organização autocrática, monística e hierárquica de uma era mais simples”. Tal 

associação também responde a uma necessidade política, a necessidade de 

controlar a força de trabalho. De acordo com Perin (1991), ainda que ferramentas de 

groupware (em princípios as ferramentas de groupware não podem ser classificadas 

como sistemas de informação, mas são apresentadas nesta seção que aborda o 

relacionamento dos SI com a burocracia, porque podem ser desenvolvidos e 

utilizados como tal ou ao menos representam o uso das TIC) – redes privadas e 

correio eletrônico, por exemplo – sigam de encontro aos pressupostos tradicionais 

burocráticos (um deles o princípio da visibilidade) de controle, a autonomia, 

cooperação cruzada entre funções de diferentes departamentos e reuniões 

alternativas podem conduzir inovação e produtividade para dentro da burocracia. 

Segue uma forma de esclarecer o uso de ferramentas de software groupware ao 

mesmo tempo com a manutenção dos padrões burocráticos: A inserção de um 

facilitador (em um fórum de discussão virtual, por exemplo) em vez do 

desenvolvimento da tecnologia em procura da autogestão. O controle é mantido sem 

que as pessoas precisem estar agrupadas em um mesmo local e podem-se alcançar 

níveis de eficiência sem precedentes. 

Segundo Adler et al. (1999), pesquisas tem alcançado um quase total 

consenso sobre as mudanças na configuração das organizações permitidas pela 

automatização baseada em softwares. A tendência é uma mudança da organização 

burocrática clássica para uma organização orgânica e não burocrática clássica.  

De acordo com Gittell (2001), embora os SI e outras tecnologias possam 

permitir que exista um número menor de supervisores (por causa do aumento da 

amplitude de controle proporcionado), este número menor de supervisores pode ter 

um impacto negativo sobre a rotina dos trabalhadores, assim com sugere Ford 

(1981) apud Gittell (2001) que gestores com grande abrangência de controle tem 

menos oportunidade de interagir com seus subordinados e manter relacionamentos 

efetivos com eles (os trabalhadores). Para Gittell (2001) e Porter e Lawler (1964), 

supervisores com pequena abrangência de controle são mais disponíveis para 

treinamento e feedback. Coaching e feedback são para Adler et al. (1999) essenciais 
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no aumento simultâneo da eficiência da flexibilidade e na confiança do trabalhador 

no gestor. 

Para Lodi (1970), algumas das implicações do uso de computadores nas 

organizações são: O conhecimento não poderá ser retido por poucos sujeitos na 

empresa, pois os sistemas computacionais (hoje, consideramos para este projeto os 

sistemas de informação) absorverão parte deste conhecimento e as pessoas não 

poderão defender suas posições por meio do controle de informações; Serão 

necessárias novas qualidades dos administradores como flexibilidade e perícia no 

uso de computadores (sistemas de informação); Os níveis hierárquicos serão 

diminuídos e não serão necessários tantos gerentes bem como funcionários 

executores de tarefas repetitivas; A alta administração observará intensamente os 

grupos de pesquisa e a engenharia em busca de talentos. 

De acordo com Hapnes e Rasmunssen (2007) a responsabilidade 

descentralizada – em contraste aos preceitos de controle centralizado da burocracia 

clássica – para os trabalhadores proporcionada pela distribuição das tarefas com as 

TIC, gera uma ameaça de fracasso perante o mercado e o medo da perda dos 

postos de trabalho em caso da falência da organização faz que os empregados 

disciplinem melhor a forma de agir dentro da empresa. 

Segundo Bessi e Grisci (2007), a intensificação do uso da tecnologia 

bancária, proporcionou uma agilização na realização das tarefas acompanha por 

aumento na pressão dos prazos para execução destas atividades. Ocorreu grande 

intensificação no ritmo de trabalho. As autoras propõem que visando fazer frente a 

essas exigências, em parte ocasionadas pela adoção de TIC, os bancários criam 

mecanismos de burla das normas e procedimentos estabelecidos, como a liberação 

de documentos sem todas as assinaturas necessárias e o não preenchimento de 

dados informáticos. Assim pode-se sugerir que a pressão exercida pela agilização 

inerente a concepção e uso de sistemas informacionais pode aumentar e não 

diminuir a má burocracia estereotipada pelos cidadãos.  

Para Dos Santos et al. (2007), ainda são poucos os estudos capazes de 

comprovar se os investimentos em TIC trazem benefícios reais para as 

organizações. O emprego de forma inadequada de um sistema de informação ao 

invés de ser um capacitador de eficiência (um objetivo primordial da burocracia) e 

competitividade, por conta das grandes somas envolvidas e das mudanças 

necessárias (organizacionais, processuais e humanas), pode representar o declínio 
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dos negócios de uma organização em vez de ser utilizado de forma a melhorar o 

desempenho organizacional. Segundo Dos Santos et al. (2007) e Pires e Marcondes 

(2003), os investimentos em TIC representam a maior parcela de investimentos de 

capital nas empresas do setor financeiro. Contudo, as TIC, no setor financeiro, tem 

sido efetivamente mais usadas para a geração e manipulação de dados do que para 

promover informações. Este aspecto favorece o tempo de resposta de processos de 

negócio, mas a geração de informações também é fundamental para o sucesso da 

atividade e a percepção de aspectos que possam diminuir a burocracia percebida 

pelos stakehoders. Considera-se que uma gestão superior das informações pode 

tornar o uso de TIC valioso, gerando vantagem competitiva e constituindo uma 

estratégia empresarial. 

De Menezes e De Moura (1999) e Brynjolfsson e Hitt (1998) propõem que a 

má gestão organizacional relaciona-se com a gestão inadequada da tecnologia de 

informação. De Menezes e De Moura (1999) e Diebold (1990), apóiam essa 

proposição mediante a apresentação de exemplos de má gestão: “ilha de 

automação” por cima de sistemas manuais (de forma que sistemas duplicados não 

são eliminados) e a inabilidade de integrar essas ilhas em um todo coeso. Segundo 

Brynjolfsson e Hitt (1998), a ausência de mudanças organizacionais em práticas de 

trabalho tais como a descentralização e a redução da integração vertical implicará no 

não aproveitamento do potencial completo de TI. Estas mudanças. Para Brynjolfsson 

e Hitt (1998), cada dólar gasto em hardware e software gera até nove dólares de 

gastos adicionais em novas práticas de gestão e organização, necessárias para tirar 

proveito da tecnologia. 

Para De Paula (2007), as TIC proporcionaram a reinvenção da Burocracia, 

reinventando a hierarquia e sofisticando os mecanismos de controle, reduzindo as 

possibilidades de emancipação humana na esfera das organizações. Segundo a 

autora, reinventar a empresa e flexibilizar a produção se tornou uma regra em um 

mercado em que o que interessa é o retorno a curto prazo para os acionistas e a 

pronta resposta à demanda do consumidor. Assim, a aceleração dos processos de 

negócio se transformou em um fator crítico, de forma que foi necessário permitir que 

os funcionários tenham mais controle sobre suas atividades. Este controle concedido 

é vigiado por meio de novas tecnologias de informação, onde os sistemas 

burocráticos de supervisão (REED, 1996) se adaptam as mais diferentes 

circunstâncias. 
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Para Cordella (2007), Du Gay (1994), Willcocks e Harrow (1992) e Chapman 

(1991), a concepção de sistemas de informação pode ser realizada para suportar a 

burocracia sob seu preceito clássico de maximização da eficiência, ao invés de 

reduzir o papel desempenhado pela burocracia dentro da administração pública. A 

manutenção da organização sob os caminhos da burocracia em detrimento a uma 

estruturação orientada para o mercado é fundamental porque há riscos relacionados 

sobre a aplicação dos princípios da igualdade e da imparcialidade que regem a ação 

dos Estados democráticos. Cordella (2007) sugere que a terminologia burocracia 

eletrônica deve ser utilizada para formas organizacionais singulares com 

características específicas destinadas a atingir objetivos muito específicos. Estas 

organizações seguem a lógica do mecanismo burocrático para coordenar a 

execução das atividades da organização e, conseqüentemente a prestação de 

serviços (CORDELLA, 2007; KALLINIKOS, 2006). Esta tipologia difere, porém, das 

mais tradicionais burocracias, porque agora as TIC são utilizadas para facilitar e 

apoiar as funções fundamentais de coordenar e controlar que são definidas no 

conjunto normativo de regras que prescrevem a forma de coordenar da empresa e a 

forma de prestar serviços. É exatamente este conjunto de regras que constitui um 

dos pilares para a aplicação de uma abordagem democrática na prestação dos 

serviços públicos.  

Segundo Cordella (2007), este conjunto de normas e rotinas representa o 

núcleo do Sistema de informação que definirá o mecanismo de coordenação da 

Burocracia dentro da organização. Os funcionários de uma organização burocrática 

têm que cumprir os deveres rotineiros seguindo estas prescrições normativas que 

definem como e quando exercer a prestação de serviços públicos. Este sistema de 

informação pode falhar no provimento de um mecanismo eficiente de coordenação 

para a execução de extremas e complexas tarefas interdependentes organizacionais 

(CORDELLA, 2007; WILLIAMSON, 1985; GALBRAITH, 1974). Para que estas falhas 

não ocorram é necessário que muitas regras e normas sejam consideradas 

enquanto o SI executa as tarefas. Para o autor, sempre que a burocracia, sem o 

suporte de TICs, não é capaz de lidar com estes novos desafios ambientais, 

ocorrerá falha na coordenação da ação da organização. Exemplos típicos de tais 

falhas (com base na experiência do autor do presente trabalho) são: atrasos e 

espera para receber respostas adequadas sobre propostas de crédito apresentadas 

ao Banco Alfa; fracasso ao fornecer respostas corretas a determinados pedidos dos 
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clientes, freqüentemente com relação às necessidades documentais para 

apresentação de uma nova proposta de crédito; descontinuidade de fluxos de 

processos entre empregados diferentes. 

Cordella (2007) propõe que os exemplos mencionados anteriormente, podem 

não ser conseqüência da estrutura organizacional (burocrática) em si, mas são 

resultados da ineficiência dos mecanismos existentes de coordenação em lidar com 

a crescente complexidade dos trabalhos necessários para fornecer serviços. O 

pesquisador reforça que a solução para essas falhas podem ser encontradas em 

políticas de TIC que eliminem os problemas exatamente onde estão os problemas. 

As falhas são ocasionadas devido a incapacidade da administração pública em gerir 

os fluxos internos e externos de informação e no processamento destes fluxos de 

informação ao longo da linha de mecanismos jurídico processuais da organização. O 

autor sugere que em primeiro lugar, a organização e as políticas de TIC deveriam 

considerar este conjunto de problemas em busca do alinhamento da tecnologia e os 

processos de negócio burocráticos.  

Em busca deste alinhamento é sugerido: nas ocasiões em que as TIC não 

podem apoiar a organização burocrática é oportuno repensar a natureza dos 

serviços, processos e instrumentos que são prestados aos clientes; em todos os 

outros casos deverá ser abordada uma estratégia para conceber e implementar 

soluções de TIC que apóiem e, sempre que possível, promovam a capacidade 

burocrática interna de lidar com os novos mecanismos estruturais, incrementando o 

fluxo de informações.  

Uma conseqüência destas estratégias é não sobrecarregar as organizações 

públicas com muitas iniciativas radicais com as quais tais instituições não estão 

preparadas para conceber. Outro resultado poderá ser a obtenção de melhorias com 

custos mais baratos e objetivos atingidos com a preservação concomitante dos 

valores democráticos e orientações externas impostas a administração pública. 

Diferentes organizações da administração pública em diferentes contextos locais 

enfrentam problemas desiguais ao tratar com um aumento no fluxo de informações e 

aumento do nível de interdependência entre todas as instituições da administração 

pública. Para Cordella (2007), por estas razões, é impossível fornecer uma solução 

válida para todos os casos, mas pode-se sugerir uma mudança na lógica que rege 

as políticas de adoção de TIC no governo.  
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Cordella (2007) descreve que esta mudança de lógica de suportar os 

processos da administração pública com a tecnologia merece uma atenção 

específica para os mecanismos internos e inter-organizacionais que regem a 

coordenação e organização destas empresas. É proposto que as TICs devem ser 

idealizadas com instrumentos para sustentar as formas existentes de organização 

burocrática. Políticas de governo eletrônico nas organizações do Estado devem ser 

desenvolvidas com uma renovada e cuidadosa atenção com a missão original e 

verdadeira da Administração pública nas consideradas democracias modernas: a 

prestação de serviços públicos de acordo com os princípios da impessoalidade, 

igualdade e equidade. Estes princípios previamente mencionados são ratificados 

pelas organizações burocráticas através da aplicação de normas padronizadas e 

papéis que irrevogavelmente definem como e quando serviços específicos são 

oferecidos para os cidadãos. A concepção de sistemas de informação que ajudem 

no cumprimento de normas e regulamentos institucionais e administrativos deve ser 

baseada na idéia de que TI pode compelir a simplificação de processos funcionais, 

facilitando: “a demarcação de um domínio operacional, no qual a complexidade do 

mundo é reconstruída como um conjunto de relações casuais ou instrumentais” 

(CORDELLA, 2007; KALLINIKOS, 2005). Uma definição mais clara do domínio 

operacional poderá reduzir a complexidade da aplicação de normas e regras 

previamente estabelecidas.  

Embora não seja o foco principal do presente estudo observar a burocracia 

sob a perspectiva da dominação e nas relações de poder é importante ressaltar que 

este fator pode influenciar o relacionamento da Burocracia com os Sistemas de 

informação. De acordo com Higgo (2003), sistemas de informação distribuídos 

poderão afetar a situação política da organização, ou seja, o status quo. A 

informação pode ser concebida como um recurso político e por esta razão irá afetar 

as regras hierárquicas e a estrutura em termos de distribuição de poder e de 

autoridade. A difusão da TI e seu impacto político na perturbação do status quo 

devem ser meditadas durante a fase de estudo de viabilidade do ciclo de vida de 

desenvolvimento do projeto. 

Vaast (2007) observou que o desenvolvimento ao nível de unidade local de 

trabalho de um SI por um líder do projeto proporcionou melhorias no 

desenvolvimento e adequação dos sistemas aos objetivos pré-estabelecidos e as 

necessidades da organização. 
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O quadro 4 a seguir procura resumir os impactos da implantação de TI/SI 

sobre os PN, destacando especificamente os impactos que podem ser observados 

do relacionamento entre os sistemas de informação e a burocracia. Com a intenção 

de gerar agrupamentos entre os impactos elencados são sugeridas categorias. 

 

Relacionamento  Categoria  Impacto  Autores  

Relacionamento 
dos sistemas de 
informação com 

a burocracia 

Eficiência 

Facilitação do trabalho 
burocrático 

Higgo (2003), Perin 
(1991), Adler et al 

(1999), Dos Santos et 
al. (1999), Chapman 
(1991), Willcocks e 

Harrow (1992), Du Gay 
(1994), Cordella (2007) 

Melhoria dos outputs 
(informações) 

Higgo (2003), Pires e 
Marcondes (2003), 
Dos Santos et al. 

(2007) 

Aumento da produtividade 

Perin (1991), Adler et 
al. (1991), Dos Santos 
et al. (2007), Chapman 

(1991), Willcocks e 
Harrow (1992), Du Gay 
(1994), Cordella (2007) 

Controle 

Aumento do controle sobre os 
funcionários 

Silva (1986) 

Diminuição dos níveis 
hierárquicos 

Lodi (1970) 

Recursos humanos 
Diminuição do contato dos 

gestores com os funcionários 
Gittell (2001), Ford 
apud Gittell (2001) 

 
Gestão do processo 

Geração de maior 
comprometimento dos 

funcionários 

Hapnes e 
Rasmunssem (2007) 

Burla e não preenchimento de 
dados informacionais 

Bessi e Grisci (2007) 

Aumento da coerção pelo 
aumento de controle 

De Paula (2007) 

Informação utilizada como 
meio de poder na organização Higgo (2003) 

Compartilhamento de 
informações 

Lodi (1970) 

 
Responsabilidade 

Aumento no controle de 
normas e procedimentos 

Galbraith (1974), 
Williamson (1985), 

Cordella (2007) 
Melhoria na gestão de fluxos 

internos 
Cordella (2007) 

Aumento da pressão por 
prazos 

Bessi e Grisci (2007) 

Mercantilização 
Favorecimento da 

mercantilização em detrimento 
à igualdade e imparcialidade 

Cordella (2007) 

 
Quadro 4: Resumo das categorias e impactos propostos resultantes do relacionamento dos 

sistemas de informação com a burocracia. Fonte: Autor da pesquisa, 2009 
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2.3.3 Relacionamento dos sistemas de informação com  os processos de 

negócio 

 

 

De acordo com De Menezes e De Moura (1999), algumas ações podem ser 

atribuídas à maximização da utilização e dos investimentos em TI. Destacam-se 

algumas destas por revelarem fatos que podem ocasionar acordos entre os 

Processos de negócio e os Sistemas de informação desenvolvidos, situação em que 

se pode sugerir a aparência de má Burocracia não será percebida pelos 

stakeholders da empresa: 1) implementar tendências tecnológicas concretizadas; 2) 

adoção de um modelo centralizado de desenvolvimento de SI com uma regulação 

forte com a intenção de: aumentar a capacitação dos profissionais, alocação devida 

de analistas e programadores em tarefas de atendimento de usuários de SI, 

aumento do controle dos gastos, aumento na qualidade do software, atender os 

requisitos de cada área de negócios, evitar a má distribuição dos recursos humanos 

ao provimento de TI; 3) uso da terceirização de serviços com acompanhamento mais 

minucioso para garantir a transferência da inteligência do negócio. Para Vaast 

(2007), o diferencial da implementação de um sistema de informação pode residir no 

desenvolvimento das peculiaridades do sistema junto aos usuários finais. 

Segundo Perin (1991), embora os SI promovam autonomia na execução de 

tarefas dos empregados da organização, por outro lado, os empregados se 

preocupam mais em fazer o trabalho corretamente porque temem que a autonomia 

concedida seja associada a desleixo. Este receio decorre da crença de que os 

gestores acreditam que longe da supervisão física e direta eles trabalharão com 

menos qualidade. 

De acordo com Adler et al. (1999), o postulado do tradeoff entre flexibilidade e 

eficiência é uma das mais duradouras e desafiadoras idéias da Teoria 

organizacional. Os administradores precisam escolher entre designs organizacionais 

investidos de rotinas e tarefas repetitivas ou pela ausência de rotina e tarefas 

inovadoras. Para Johnson e Parker (1987) apud Barley e Kunda (2001), muitos 

teóricos têm mencionado a emergência por novas formas organizacionais ao 

crescimento das tecnologias digitais que são tidas como responsáveis pela implosão 
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das estruturas de trabalho, aumento da complexidade dos processos de produção e 

aumento das habilidades requeridas para a força de trabalho. 

Segundo De Paula (2007), o simulacro pós-burocrático, manifestação típica 

do capitalismo flexível, está se consolidando como paradigma organizativo por sua 

velocidade de resposta ao ambiente e superioridade no campo da técnica e 

dominação. Realizando uma singular combinação de rigidez e maleabilidade, a 

burocracia flexível municia os administradores de instrumentos sofisticados para 

manter a produtividade das organizações.  

Outros autores argumentam veementemente que as tecnologias 

proporcionam precisamente o oposto do desenvolvimento (BARLEY e KUNDA, 

2001; ARONOWITZ e DIFAZIO, 1994). Estudos baseados na metodologia grounded, 

entretanto, indicam que as tecnologias digitais provocam grande variedade de 

efeitos nas formas e processos das organizações: podem automatizar ou 

informatizar (gerando dados e informações que poderão ser utilizadas no 

aperfeiçoamento do processo); criação e eliminação de empregos; as tecnologias 

podem desabilitar, habilitar ou reabilitar o trabalho; ou mesmo, a tecnologia pode 

não ocasionar nenhuma mudança. (BARLEY e KUNDA 2001; SNELLEN, 2000; 

ZUBOFF 1998). Sobre a automatização versus a informatização, Snellen (2001) 

sugere que as tecnologias de informação (e para a presente produção propõe-se os 

Sistemas de informação) e comunicação geram informação sobre os processos de 

negócio através dos quais a empresa consegue alcançar os seus objetivos. As TIC 

provêem um profundo nível de transparência para processos de negócio que 

costumavam ser completamente ou totalmente opacos. 

Segundo Barley e Kunda (2001), quando gestores impõem novas estruturas 

organizacionais, invariavelmente alteram padrões de trabalho. Contrariamente, 

quando a natureza do trabalho muda, por vezes em função da aplicação de novas 

tecnologias ou mudanças no mercado, as estruturas organizacionais ou se adaptam 

ou correm o risco de passar por desalinhamento com as atividades que organizam. 

Se e como a tecnologia digital afetará a forma de como a organização é estruturada 

dependerá dos seguintes fatores (é preciso ter cautela quanto a generalizações 

sobre estes fatores, pois o método de pesquisa utilizado pelos autores foi a 

grounded theory): 

 

a) Como a tecnologia é “desenhada”; 
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b) A maneira como é pulverizada; 

c) Como é usada e interpretada em um contexto organizacional 

específico. 

 

Para Virilio (1997) apud Bessi e Grisci (2007), vive-se uma revolução 

dromológica  (lógica que tem como referência absoluta, como equivalente geral, não 

mais a riqueza, mas a velocidade) e não mais uma revolução industrial. Sugere-se a 

idéia de uma velocidade desterritorializada. Esta quebra de barreiras da velocidade 

e proporcionada pelas TICs. A dromologia é atravessada pelo vetor tecnológico. Os 

empregados da era da comunicação são auxiliados por próteses tecnológicas. Os 

processos de negócio e o fluxo representado por estes precisa ser capaz com a 

aplicação de TI atender tamanha demanda por velocidade. 

De acordo com Bessi e Grisci (2007), durante um longo período, a introdução 

em massa das TICs, em um sistema financeiro (estudo realizado no setor bancário 

português), fez com que acontecesse um processo de desagregação funcional, 

relacionada à externalização das atividades bancárias, que passaram a ser 

realizadas por agentes externos ao banco (CASINHAS, 2002 apud BESSI e GRISCI, 

2007). Com a automatização de muitos processos de trabalho, os processos de 

negócios em que ocorre a participação dos trabalhadores bancários também 

mudaram de natureza, já que processos operacionais passaram a ser feitos pelos 

próprios clientes, nos canais de auto-atendimento, por exemplo. Aos empregados do 

setor bancário foi demanda uma atenção maior aos processos de negócio e 

sistemas de informação que contemplassem o relacionamento com o cliente e às 

suas necessidades, exigindo-se para tanto, uma maior capacidade de respostas e 

polivalência funcional. 

Segundo Dos Santos et al. (2007) e Prado Jr. (2004), o nível de influência que 

a TI exerce sobre a estrutura de funcionamento das organizações afeta diretamente 

o nível da sua relevância para os negócios e estratégias da empresa. Ao possibilitar 

a integração, em diversas instâncias operacionais e gerenciais, os recursos de TI 

passam a constituir-se em parte fundamental de toda a infra-estrutura que na prática 

viabiliza o negócio. Para Dos Santos et al. (2007) e Pimenta et al. (2003), durante 

algum tempo, a TI foi considerada um mero item de suporte a organização, que não 

gerava qualquer retorno para o negócio. Esta perspectiva começou a mudar quando 

as aplicações de TIC deixaram de ser apenas uma forma de automatizar tarefas e 
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passaram a contribuir para enriquecer todo o processo organizacional, otimizando 

processos e reduzindo custos.   

 Para Bellini e Pereira (2008) e Cooke (1997), a TI reduziu o contato entre o 

banco e os clientes e, por ter baixado os custos da informação, permitiu que 

indivíduos e empresas pudessem comparar de forma eficiente os portfólios de 

investimento entre bancos, e ainda realizar investimentos diretamente sem a 

participação de um empregado neste processo de negócio. De maneira geral, a TI, 

proveu para os bancos a capacidade de introduzir novos produtos, aumentar a 

produtividade, operar processos de negócio sem se prender a barreiras geográficas 

e competir em uma escala global. 

Segundo Vaast (2007), a localização de uma equipe de coordenação para 

desenvolvimento e adequação de um novo sistema de informação nas unidades 

locais práticas (que exercem os processos que serão transpostos para o sistema) 

terá como conseqüência autonomia nas escolhas a serem realizadas e o estímulo 

dos usuários na construção do novo sistema, pois para os participantes do projeto, 

as contribuições seria vistas como trocas de conhecimento ao invés de 

simplesmente responder à novas regras impostas a partir da gestão central da 

organização. 

Para Cordella (2007), Ciborra (1993) e Malone et al. (1987), as TICs podem 

ser uma ferramenta poderosa para aumentar a eficiência dos mecanismos de 

mercado. Segundo Foutain (2001) apud Cordella (2007), os principais efeitos da 

utilização da Internet nos processos da administração pública são: custos mais 

baixos; a melhoria da eficácia (devido a melhoria das relações de interdependência 

com os stakeholders); novas possibilidades estratégicas e operacionais, como a 

orientação para o consumidor e a orientação para serviços. De acordo com Heeks 

(2002) apud Cordella (2007), generalizando o papel da tecnologia na reorganização 

do setor público, TIC podem impactar os quatro pilares clássicos da agenda da nova 

administração pública (new public management): eficiência, responsabilidade, 

descentralização e mercantilização (marketisation). Cordella (2007) e Fountain 

(2001) afirmam que a TIC se tornou um dos pilares da administração pública com 

relevância sobre a reorganização deste setor. A utilização das modernas tecnologias 

de informação como uma das técnicas na nova administração pública, afeta as 

principais características do paradigma clássico das organizações públicas, 
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reformulando a sua produção, coordenação, controle e direção dos processos de 

negócio.  

Cordella (2007) propõe que os desenvolvimentos na área do governo 

eletrônico podem demonstrar uma gritante e preocupante semelhança com aqueles 

experimentados pelo comércio eletrônico durante seu auge na virada do século. 

Quase todos os governos ao redor do mundo desenvolvido têm vislumbrado as TIC 

como instrumentos poderosos para melhorar a qualidade dos serviços prestados aos 

cidadãos e empresas, bem como para racionalizar a organização interna do 

aparelho administrativo. Grande parte do investimento em TIC promoveu alterações 

tantos nos mecanismos utilizados para prestação de serviços como nos processos e 

características dos processos prestados pelas organizações públicas. Entretanto, é 

difícil avaliar se estas mudanças têm melhorado, o desempenho global do setor 

público. Segundo Cordella (2007), observadores independentes, de fato, não estão 

convencidos que os investimentos em TIC têm proporcionado os resultados 

esperados em termos de aumento de eficiência nos processos de negócio 

administrativos e a melhoria da qualidade dos serviços efetivamente prestados. 

Cordella (2007) e Fountain (2001), por exemplo, afirmam que cerca de 85% do 

governo da tecnologia da informação mundial projetos foram fracassos. 

 Para Cordella (2007) a tecnologia inscreve as seqüências processuais que 

tem que seguir para manter a regulamentação dos serviços que serão prestados. De 

acordo com Cordella (2007) e Kallinikos (2006), a transcrição nos sistemas de 

informação das dependências relacionais entre as normas e regulamentos que 

definem as ações e processos de negócio das organizações públicas, permite tornar 

possível dissociar as operações do sistema técnico das relações organizacionais e 

sociais mais amplas em que este sistema técnico está inserido. O advento desta 

transposição dos processos físicos e manuais para a TI, reduz a complexidade com 

a qual os funcionários públicos precisam trabalhar enquanto executam suas tarefas. 

A TI, assume grande parte das tradicionais funções de funcionários públicos, bem 

como atua com um supervisor que, graças a sua capacidade computacional 

superior, é capaz de controlar melhor a coordenação de processos interdependentes 

burocráticos. 

 Para Higgo (2003), o processo de informatização dos processos de negócio 

que eram executados manualmente poderia ser concebido como alienante pelos 

empregados. Em termos práticos, o necessário para uma situação de informatização 
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de processos manuais para processos suportados por TI é uma metodologia de 

desenvolvimento de sistema que seja capaz de capturar as interpretações 

sistêmicas do ambiente organizacional e integrar os sistemas sociais e técnicos 

(HIGGO, 2003; LIN e CORNFORD, 2000). O objetivo da implementação é 

automatizar em vez de apenas replicar os procedimentos contabilísticos (HIGGO, 

2003; HAUSER, 1998). 

Segundo Higgo (2003), caso não ocorra uma atenção rigorosa no aporte dos 

manuais de procedimento da organização para os sistemas, as deficiências 

existentes no manual serão igualmente replicadas nos sistemas de informação. 

Todavia, mudanças drásticas nos procedimentos de trabalho interno podem resultar 

em mudanças culturais, que a priori, também precisam ser administradas. Mudanças 

drásticas nos processos de negócio da organização implicam a utilização de idéias 

concernentes à melhoria dos processos de negócio. O alinhamento de TI ao 

processo de melhoria e inovação tem sido sugerido por muitos autores (por exemplo, 

GROVER et al., 1995; KETTINGER e GROVER, 1995). Para que ocorra sucesso na 

informatização dos procedimentos, deverá ocorrer uma análise crítica e a 

reengenharia dos processos de negócio (BPR) como caminho para conseguir 

melhorias de performance das unidades, seções, departamentos e funções 

organizacionais. Contudo, Higgo (2003) e Martinsons e Davison (2002) apontam que 

o BPR deve ser sensível às normas culturais locais, percebendo se os processos de 

negócio redesenhados são aceitos pelos stakeholders locais. Para Higgo (2003) e 

Davenport (1994), o papel central da administração de sistemas de informação é a 

coordenação e integração de processos organizacionais. Higgo (2003) e Orlikowski 

e Robey (1991) esclarecem que a aplicação da TI nas organizações que não são 

bem estruturadas e bem preparadas irá paralisar a cena.  

Para Higgo (2003), a implementação de projetos de grandes dimensões na 

aplicação de sistemas de informação para suportar os processos de negócio, 

considerando ambientes sistêmicos pobres, deve ocorrer em módulos ou peças. 

Desta maneira, é possível para as equipe de desenvolvimento dos sistemas e de 

redesenho dos processos organizacionais compreender o contexto social, político, 

gerencial e organizacional associados a implementação. No caso, de implementação 

de sistemas de informação e redesenho de processos organizacionais para 

organizações envolvidas com o sistema financeiro é importante que os membros das 

equipes envolvidas no trabalho tenham experiência em contabilidade e finanças, 
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além de estarem abertas a todos os aspectos relativos a implementação de sistemas 

de informação baseados em computação. O processo de introdução de 

administração de sistemas de informação baseada em computadores totalmente 

integrado não é apenas um trabalho técnico, mas também incorpora uma mudança 

completa no processo de trabalho, no estilo gerencial e na cultura da organização. 

Assim, pode-se sugerir que é necessária uma atenção especial para uma política de 

gestão de recursos humanos alinhada com as demais mudanças impostas pelo 

processo de implantação de TI. 

O quadro 5 a seguir procura resumir os impactos da implantação de TI/SI 

sobre os PN, destacando especificamente os impactos que podem ser destacados 

do relacionamento entre os sistemas de informação e os processos de negócio. Com 

a intenção de gerar agrupamentos entre os impactos elencados são sugeridas 

categorias. 
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Relacionamento  Categoria  Impacto  Autores  

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com os 
processos de negócio 

Responsabilidade 

Melhoria da imagem 
organizacional perante 

os stakeholders 

De Menezes e De 
Moura (1999) 

Melhoria do 
relacionamento com os 

clientes 

Bessi e Grisci (2007), 
Cooke (1997), Bellini e 

Pereira (2008) 

Controle 
PN realizados 

conforme a idealização 
original 

Perin (1991) 

Gestão do processo 

Aumento da 
complexidade dos 

processos de produção 

Johnson e Parker apud 
Barley e Kunda (2001) 

Aumento da 
transparência dos 

processos 
Snellen (2001) 

Redução da 
complexidade dos 

processos 

Kallinikos (2006), 
Cordella (2007) 

Melhoria na 
coordenação de 

processos 
interdependentes 

Kallinikos (2006), 
Cordella (2007) 

Integração entre 
sistemas sociais e 

técnicos 

Lin e Cornford (2000), 
Higgo (2003) 

Recursos humanos 

Aumento das 
habilidades requeridas 
pelos funcionários da 

organização 

Johnson e Parker apud 
Barley e Kunda (2001) 

Criação de novos 
empregos 

Barley e Kunda (2001) 

Eliminação de vagas 
de trabalho 

Barley e Kunda (2001) 

Mudanças culturais Higgo (2003) 

Eficiência 

Automatização dos PN 
Barley e Kunda (2001), 

Higgo (2003), Lin e 
Cornford (2000) 

Aumento da 
velocidade dos 

processos 

Virilio (1997) apud 
Bessi e Grisci (2007), 
Bessi e Grisci (2007) 

Otimização de 
processos 

Pimenta et al, (2003), 
Dos Santos et al. 

(2007) 

Controle 
Quebra de barreiras 

geográficas 
Cooke (1997), Bellini e 

Pereira (2008) 

Mercantilização 
Orientação para o 

consumidor e a 
prestação de serviços 

Fountain (2001), 
Cordella (2007) 

 
Quadro 5: Resumo das categorias e impactos propostos resultantes do relacionamento dos 

sistemas de informação com os processos de negócio 
Fonte: Autor da pesquisa, 2009. 
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2.3.4 Modelo proposto – EMBRACE – Equilibrium Model  of BuReAuCraciEs 

 

 

 Para demonstrar a perspectiva do presente estudo de pesquisa que propõe a 

burocracia como mediadora das relações entre os sistemas de informação e os 

processos de negócio, aportes teóricos foram apresentados. A burocracia pode ter 

um caráter de dualidade de relacionamento com os construtos sistemas de 

informação e processos de negócio, mas em condições ideais infere-se que ocorrerá 

o equilíbrio destes três construtos, onde os sistemas de informação estarão 

alinhados com os processos de negócios e os preceitos da burocracia estarão 

atendidos. Contudo, podem ocorrer desequilíbrios neste sistema de forças 

organizacionais e a intenção desta pesquisa é identificar estes impactos e fatores 

capazes de perturbar o balanceamento desta situação ideal. Na figura 2, temos uma 

proposição gráfica das interações entre estes construtos.  

 
 
 
 
 

SITUAÇÃO IDEAL PROPOSTA  
 
 

 
 

Figura 2: Situação ideal de equilíbrio entre os construtos 
Fonte: autor pesquisa, 2009 

 
 

No quadro 6 estão listados os impactos decorrentes dos relacionamentos 

entre os construtos. Também foram propostas categorias de agrupamento para cada 

um destes impactos: 
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Relacionamento s Categoria s Impacto s Autores  
Relacionamento da 
burocracia com os 

processos de negócio 

Controle 
 

Disfarce do aumento de 
controle sobre os PN 

Motta (1993), De 
Paula (2007) 

Relacionamento da 
burocracia com os 

processos de negócio 
Controle 

Aumento da pressão de 
stakeholders 

governamentais 

Wilson (1989), De 
Oliveira (2007) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Controle 
Aumento do controle 
sobre os funcionários 

Silva (1986) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Controle 
Diminuição dos níveis 

hierárquicos 
Lodi (1970) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com os 
processos de negócio 

Controle 
PN realizados conforme 

a idealização original 
Perin (1991) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com os 
processos de negócio 

Controle 
Quebra de barreiras 

geográficas 
Cooke (1997), Bellini 

e Pereira (2008) 

Relacionamento da 
burocracia com os 

processos de negócio 
Eficiência 

Rotinização de tarefas 
não rotineiras 

Adler et al. (1999) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Eficiência 
Facilitação do trabalho 

burocrático 

Higgo (2003), Perin 
(1991), Adler et al 

(1999), Dos Santos 
et al. (1999), 

Chapman (1991), 
Willcocks e Harrow 

(1992), Du Gay 
(1994), Cordella 

(2007) 
Relacionamento dos 

sistemas de 
informação com a 

burocracia 

Eficiência 
Melhoria dos outputs 

(informações) 

Higgo (2003), Pires 
e Marcondes (2003), 

Dos Santos et al. 
(2007) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Eficiência 
Aumento da 

produtividade 

Perin (1991), Adler 
et al. (1991), Dos 

Santos et al. (2007), 
Chapman (1991), 

Willcocks e Harrow 
(1992), Du Gay 
(1994), Cordella 

(2007) 
Relacionamento dos 

sistemas de 
informação com os 

processos de negócio 

Eficiência Automatização dos PN 

Barley e Kunda 
(2001), Higgo 
(2003), Lin e 

Cornford (2000) 
Relacionamento dos 

sistemas de 
informação com os 

processos de negócio 

Eficiência 
Aumento da velocidade 

dos processos 

Virilio (1997) apud 
Bessi e Grisci 

(2007), Bessi e 
Grisci (2007) 
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Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com os 
processos de negócio 

Eficiência Otimização de processos 
Pimenta et al, 

(2003), Dos Santos 
et al. (2007) 

Relacionamento da 
burocracia com os 

processos de negócio 
Gestão do processo 

Propagação do 
conhecimento sobre os 

PN 
Adler et al. (1999) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Gestão do processo 
Compartilhamento de 

informações 
Lodi (1970) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Gestão do processo 
Aumento no controle de 
normas e procedimentos 

Galbraith (1974), 
Williamson (1985), 

Cordella (2007) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Gestão do processo 
Melhoria na gestão de 

fluxos internos 
Cordella (2007) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com os 
processos de negócio 

Gestão do processo 
Aumento da 

complexidade dos 
processos de produção 

Johnson e Parker 
apud Barley e Kunda 

(2001) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com os 
processos de negócio 

Gestão do processo 
Aumento da 

transparência dos 
processos 

Snellen (2001) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com os 
processos de negócio 

Gestão do processo 
Redução da 

complexidade dos 
processos 

Kallinikos (2006), 
Cordella (2007) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com os 
processos de negócio 

Gestão do processo 
Melhoria na coordenação 

de processos 
interdependentes 

Kallinikos (2006). 
Cordella (2007) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com os 
processos de negócio 

Gestão do processo 
Integração entre 

sistemas sociais e 
técnicos 

Lin e Cornford 
(2000), Higgo (2003) 

Relacionamento da 
burocracia com os 

processos de negócio 
Mercantilização 

Cidadãos como clientes 
perante a realização dos 

PN 
Cordella (2007) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Mercantilização 

Favorecimento da 
mercantilização em 

detrimento à igualdade e 
imparcialidade 

Cordella (2007) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com os 
processos de negócio 

Mercantilização 
Orientação para o 

consumidor e a 
prestação de serviços 

Fountain (2001), 
Cordella (2007) 

Relacionamento da 
burocracia com os 

processos de negócio 
Recursos humanos 

Aumento da motivação e 
comprometimento dos 

funcionários 
Adler et al. (1999) 

Relacionamento da 
burocracia com os 

processos de negócio 
Recursos humanos 

Utilização da burocracia 
como escudo de 

proteção contra outros 
colegas e a organização 

Pearce et al. (2000) 
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Relacionamento da 
burocracia com os 

processos de negócio 
Recursos humanos 

Diferenciação do 
trabalho bancário em 
direção ao trabalho 

imaterial 

Bessi e Grisci 
(2007), Grisci (2008) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Recursos humanos 
Diminuição do contato 
dos gestores com os 

funcionários 

Gittell (2001), Ford 
apud Gittell (2001) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Recursos humanos 
Geração de maior 

comprometimento dos 
funcionários 

Hapnes e 
Rasmunssem (2007) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Recursos humanos 
Burla e não 

preenchimento de dados 
informacionais 

Bessi e Grisci (2007) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Recursos humanos 
Aumento da coerção 

pelo aumento de controle De Paula (2007) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Recursos humanos 
Informação utilizada 

como meio de poder na 
organização 

Higgo (2003) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com os 
processos de negócio 

Recursos humanos 

Aumento das habilidades 
requeridas pelos 
funcionários da 

organização 

Johnson e Parker 
apud Barley e Kunda 

(2001) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com os 
processos de negócio 

Recursos humanos Criação novos empregos 
Barley e Kunda 

(2001) 
 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com os 
processos de negócio 

Recursos humanos 
Eliminação de vagas de 

trabalho 

Barley e Kunda 
(2001) 

 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com os 
processos de negócio 

Recursos humanos Mudanças culturais Higgo (2003) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Responsabilidade 
Aumento da pressão por 

prazos 
Bessi e Grisci (2007) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com os 
processos de negócio 

Responsabilidade 
Melhoria da imagem 

organizacional perante 
os stakeholders 

De Menezes e De 
Moura (1999) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com os 
processos de negócio 

Responsabilidade 
Melhoria do 

relacionamento com os 
clientes 

Bessi e Grisci 
(2007), Cooke 

(1997), Bellini e 
Pereira (2008) 

 
Quadro 6: Modelo proposto – EMBRACE – Equilibrium Model of the BuReAuCraciEs 

Fonte: Autor da pesquisa, 2009 
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Os sistemas de informação refletem os processos de negócio e o fluxo destes 

de modo que podemos considerar um equilíbrio. A burocracia como estruturação e 

orientação da organização está um ponto ideal da relação entre estes dois 

construtos. De acordo com Perrow (1976), as organizações, intencionalmente ou 

não, tentam aumentar o alinhamento entre tecnologia (sistemas de informação) e 

sua estrutura (processos de negócio organizados burocraticamente). 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

 Nesta seção encontram-se detalhados os procedimentos metodológicos 

adotados na pesquisa, cujo resumo está apresentada no quadro 7. 

 

Unidade de análise Instituição financeira pública 

Natureza da pesquisa Descritiva e exploratória 

Método de procedimento Estudo de Caso 

Técnicas de pesquisa 

Observação, Documental ( inclusive 

dados secundários de uma pesquisa 

quantitativa), Entrevistas, Bibliográfica 

Instrumentos de pesquisa 
Instrumento de pesquisa semi-

estruturado com questões abertas 

Tratamento de dados Qualitativo e Quantitativo 

Universo e amostra 

Universo: 5.900 empregados do Banco 

Alfa 

Amostra: 6 (seis) funcionários de uma 

agência de médio porte do Banco Alfa 

Sujeitos da pesquisa Funcionários do Banco Alfa 

 
Quadro 7: Resumo dos procedimentos metodológicos 

Fonte: autor da pesquisa, 2009 
 

 

3.1 Contexto da pesquisa 

 

 

Um aspecto relevante em pesquisas que adotem o estudo de caso como 

método de procedimento consiste em determinar a unidade de análise – ou a 

unidade à qual as questões, proposições e hipóteses da pesquisa estão 

relacionadas. Pode ser um indivíduo, grupo ou departamento ou organização. A 

especificação da unidade de análise seja uma tecnologia específica, uma 

abordagem de desenvolvimento de sistemas, uma metodologia, ou uma organização 
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como já mencionado é fundamental se procuramos entender como o estudo do caso 

em questão se relaciona com um corpo mais amplo de conhecimentos. (DE 

MENEZES, 2003; DUPÉ e PARÉ, 2003; BENBASAT et al., 1987).  

O Banco Alfa oferece soluções para negócios de curto, médio e longo prazo, 

principalmente por meio de capacitação, créditos de investimento e de manutenção, 

serviços bancários e financeiras, além de forte atuação na disponibilização de 

créditos especiais para programas sociais do Governo Federal sendo o executor de 

políticas públicas. São clientes do banco, agentes econômicos, agentes 

institucionais e as pessoas físicas. O primeiro grupo é composto pelas empresas 

(micro, pequena, média e grande empresa), associações e cooperativas. O segundo 

é definido pelas entidades governamentais (federal, estadual e municipal) e não 

governamentais. Por fim, as pessoas físicas compreendem os produtores rurais 

(agricultor familiar, mini, pequeno, médio e grande produtor) e o empreendedor 

informal. 

 

 

3.1.1 A área de Tecnologia da informação no Banco A lfa  

 

 

As informações contidas nesta seção foram baseadas na análise de 

documentos internos da organização (BRODBECK e HOPPEN, 2003; GODOY, 

1995; QUIVY e CAMPENHOUDT, 1992;) e nas pesquisas de especialistas na área 

de TI (BASSELIER et al., 2001; KAARST-BROWN e ROBEY, 1999; BARBARA e 

MARKUS, 1997) que também trabalham no Banco Alfa e realizaram estudos nos 

anos de 2003 e 2004 sobre a referida instituição. Por questões de sigilo e ética, 

estes profissionais serão chamados de E1 e E2. 

De acordo com os especialistas E1 e E2, o Banco Alfa sempre procurou 

manter-se tecnologicamente atualizado, em algumas oportunidades adotando 

pioneiramente a TI, e na maioria das vezes como seguidor. As restrições 

relacionadas a adoção de Tecnologia da informação geralmente foram determinadas 

por restrições orçamentárias, restrições inerentes a economia nacional (políticas 

governamentais). Segundo E1, após uma análise superficial, considerando-se as 

fases de informatização dos bancos modeladas por Janowitzer (1986) e Frischtak 

(1992), pode-se sugerir que o Banco Alfa entende a TI como uma ferramenta 
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(MARKUS e ROBEY, 1988), capaz de alavancar grandes mudanças na organização 

(VENKATRAMAN, 1994; MARKUS e ROBEY, 1988). Para E2, essa visão ter 

norteado a definição das estratégias corporativas na busca do alinhamento das 

estratégias de negócio e das de TI do Banco Alfa (KEARNS e SABHERWAL, 2006; 

SABHERWAL e CHAN, 2001; CHAN e REICH, 2007). 

Conforme E2 e documentos internos, em termos de infra-estrutura 

tecnológica, a empresa possui um ambiente que integra todos os recursos de TI 

alocados em suas unidades administrativas e operacionais, formando uma única 

rede geograficamente distribuída, para acessos locais e remotos, compartilhando os 

recursos, sistemas, produtos e serviços disponíveis. Com o princípio da 

disponibilização de um microcomputador para cada funcionário, o ambiente 

organizacional do Banco Alfa permite a utilização de facilidades como a Internet, 

correio eletrônico, vídeo conferência e sistemas distribuídos. Segundo E2, seguindo 

iniciativas de sucesso propaladas no mercado em 1997, a instituição pesquisada 

deu início a um processo de completo redesenho organizacional – para Brynjolfsson 

e Hitt (1998), os maiores benefícios provenientes da aplicação de tecnologia são 

conseguidos quando o investimento em TI está associado a investimentos 

complementares, novas estratégias e novos processos de negócio –, com o foco na 

adequação aos novos cenários, por meio da transformação de seu modo de 

atuação, partindo da tradicional visão departamental para uma orientação de 

processos de negócio. 

De acordo com informações coletadas em documentos internos, o quadro 8 

destaca a distribuição percentual de todas as demandas realizadas à área 

responsável pelos sistemas de informação do Banco Alfa (na posição de junho de 

2009 em relação aos últimos doze meses) Também pode-se observar o confronto 

destes dados com o esforço (em horas trabalhadas) da organização no atendimento 

destes pleitos: 
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Natureza das demandas 

Percentual da 

quantidade das 

demandas 

Esforço (horas 

trabalhadas sobre cada 

tipo de demanda) 

Correção de Defeito de 

Software 
20,33% 7,48% 

Desenvolvimento e 

Evolução 
47,34% 78,75% 

Recuperação de 

Informação 
32,32% 13,77% 

 
Quadro 8: Atendimento de demandas da área de SI do Banco Alfa 

Fonte: autor da pesquisa, 2009 
 

As informações acima demonstram que os esforços do Banco Alfa estão 

voltados para o desenvolvimento e evolução dos softwares, o que pode ser 

entendido uma abordagem proativa capaz de evitar gastos com correções de 

defeitos (que atualmente ainda representa 20,33% das demandas de SI), retrabalho 

e os custos resultantes. De acordo com Boehm et al. (2005), localizar e corrigir um 

problema de software após a entrega, geralmente é 100 vezes mais caro do que 

encontrar e corrigir um problema durante a fase de desenvolvimento (mais 

especificamente no levantamento dos requisitos e design). 

 

 

3.2 Natureza da pesquisa 

 

 

De acordo como Vergara (2004), propõe-se que o presente trabalho é uma 

pesquisa descritiva, por procurar expor características de uma determinada 

população ou de um determinado fenômeno – o impacto da implantação de sistemas 

de informação sobre a definição e execução dos processos de negócio de um banco 

público – podendo também estabelecer correlações entre variáveis – burocracia, SI 

e PN (construtos) – e definir sua natureza. Também se pode considerar o presente 

estudo como exploratório, segundo Malhotra (2001), pois tem como principal 

finalidade a coleta de dados e de informações iniciais sobre o campo ou objeto de 
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estudo. Para Malhotra (2001), os dados coletados por meio da pesquisa exploratória 

podem ser utilizados para prover critérios e para propiciar a melhor compreensão e 

definição dos objetivos da pesquisa posterior, da qual a exploratória é uma fase. As 

principais finalidades da pesquisa exploratória são: identificar cursos alternativos de 

ação; desenvolver hipóteses; isolar variáveis e relações-chave para posterior exame; 

e estabelecer prioridades para pesquisas posteriores. 

 

 

3.3 Método de procedimento  
 

 

Para conduzir este estudo, utilizou-se estratégia similar a de Enders e Jelassi 

(2006), em pesquisa sobre a utilização de TIC no setor bancário escandinavo, 

fazendo-se uso do método de estudo de caso. Para o estudo de caso, segundo 

Denzin (2009), Yin (2003), e Higgo (2003), podemos utilizar quatro fontes de dados 

para obter informações capazes de gerar interpretações sobre o ambiente estudado: 

 

• Observação – o autor da pesquisa está inserido no contexto 

organizacional da instituição estudada e utiliza sistemas de informação na 

rotina diária; 

• Entrevistas – foram realizadas 6 (seis) entrevistas qualitativas em caráter 

piloto; 

• Diálogos informais – a vivência do presente pesquisador e as situações 

vivenciadas por outros colaboradores foram percebidos como dados, 

inclusive motivando a realização deste estudo propriamente; 

• Documentação – foram consultados documentos de circulação interna e 

externa da organização para fornecer uma compreensão melhor da 

ambiência estudada. 

 

Conforme sugere Vaast (2007), por ter sido utilizado o método de 

procedimento estudo de caso, as conclusões da pesquisa não deverão ser 

generalizadas. Este estudo ocorre em um contexto muito específico. Desta forma 

poderia ser enganoso alegar que os impactos da implantação de sistemas de 
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informação ou os fatores que influenciam o equilíbrio buscado por esta implantação, 

teriam ocorrências semelhantes em outras organizações burocráticas. Como estudo 

de caso, o trabalho busca relacionar observações empíricas a construções teóricas 

(VAAST, 2007; LEE e BASKERVILLE, 2003). 

 

 

3.4 Técnicas de pesquisa  
 

 

Assim como nas produções de Meyer (1995), Adler et al. (1999) e Bessi e 

Grisci (2007), o presente estudo fez uso de dados históricos, material de treinamento 

para gestores e empregados, jornais de circulação interna, material divulgado na 

imprensa, sites da Internet para suportar as análises que foram realizadas. Foram 

aplicados instrumentos de pesquisa semi-estruturados com questões abertas, em 

caráter piloto (estratégia similar a adotada por FERNANDES, 1999). A análise dos 

impactos da implantação de SI para suportar os processos de negócio ocorreu em 

caráter piloto para posteriormente ser aprimorada e aplicada em maior escala em 

estudos futuros. A utilização de questionários abertos em pesquisas qualitativas é 

uma das formas de extrair informações mais precisas e íntimas dos entrevistados 

(FERNANDES, 1999; BÚRIGO, 1998). De acordo com Zanelli (2002), o 

planejamento nas pesquisas qualitativas parece ser mais flexível do que nas 

pesquisas que adotam outras estratégias. O que se impõe, primordialmente, é a 

busca do melhor modo de aproximar-se das respostas que o problema requer. “Um 

exemplo é a mudança de uma estratégia de coleta calcada em entrevista semi-

estruturada para uma coleta em base de um questionário com itens abertos”.  

Os colaboradores foram acompanhados durante o preenchimento das 

respostas e foi feita uma pequena explanação sobre o cerne de cada questão. 

Foram citados exemplos de impactos verificados na literatura para colaborar com o 

processo de compreensão, mas o cuidado de não direcionar as respostas para um 

resultado pré-determinado. Após esta etapa, o autor do presente trabalho ausentou-

se para que os respondentes transmitissem suas opiniões em uma linguagem 

própria (MARCONI e LAKATOS; 2003). 
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Embora o autor desta pesquisa estivesse inserido no ambiente da 

organização estudada e tenha realizado pesquisa de observação aberta como uma 

das técnicas de pesquisa para fomentar os dados para a análise, não se pode 

configurá-lo como uma etnografia, pois a duração da coleta e observação de dados 

não se estendeu por tempo suficiente (JERMIER et al., 1991).  

A pesquisa bibliográfica (VERGARA, 2004) também foi utilizada para 

confronto de resultados e complemento do estudo, mas é necessário mencionar a 

possibilidade de viés na pesquisa bibliográfica em função da predominância de 

fontes de países de língua estrangeira. Tal qual foi mencionado no trabalho de 

Brislin (1986) apud Pearce et al. (2000), podem existir erros de interpretação das 

teorias aportadas no presente trabalho em função de uma tradução 

independentemente confirmada que foi realizada. Ainda com relação à pesquisa 

bibliográfica, foi desenvolvida uma ferramenta – como produto secundário deste 

trabalho que poderá ser aperfeiçoado e disseminado com outros pesquisadores do 

PPGA – com o auxílio do programa Microsoft Excel 2007 (uso do recurso Auto-filtro 

e Tabela dinâmica). Com a ferramenta foi possível: 

 

a) Quantificar e organizar as fontes utilizadas de acordo com o tipo 

(periódico ou livro, por exemplo) ou mesmo pelo ano de publicação. 

Esta ferramenta de extração de excertos das referências permite que 

os avaliadores do presente projeto possam vislumbrar mais 

rapidamente a qualidade e atualidade das fontes utilizadas; 

b) Permitir a organização de excertos de outros trabalhos mais 

rapidamente dentro do escopo da dissertação uma vez que categoriza 

os trechos extraídos em categorias pré-existentes. Estas categorias 

pré-existentes não precisam ser as mesmas até o final do trabalho e 

não impedem que o pesquisador aplique o fragmento em um local 

diferente na produção. 

 

Maiores detalhes da ferramenta são detalhados no Apêndice A, onde também 

poderão ser observadas as referências utilizadas por tipo de ano de publicação. Em 

trabalhos futuros, o mesmo mecanismo pode ser utilizado com uso de ferramentas 

de banco de dados como o Access 2007. Com o Microsoft Access 2007, poderá ser 



70 
 

possível transcrever automaticamente os excertos extraídos das referências para os 

locais na produção para o qual previamente foram selecionados. 

 

 

3.5 Instrumentos de pesquisa  

 

  

Em acordo com as técnicas de pesquisa mencionadas na seção anterior, 

foram utilizados instrumentos de pesquisa semi-estruturados com questões abertas 

baseadas no referencial teórico (ver APÊNDICE B). As questões propostas foram 

criadas por meio de uma codificação a priori. As categorias e impactos estabelecidos 

com o referencial teórico são estabelecidos antes da análise das respostas. Neste 

caso é a codificação pré-estabelecida que é aplicada aos dados. (WEBER, 1990). 

Para Mayring (2000), o processo de conexão de aspectos teóricos analisados 

previamente com o texto resultante do levantamento de dados é definido como 

aplicação dedutiva de categorias. A idéia principal é dar definições explícitas, 

exemplos e codificações explícitas para cada categoria dedutiva, determinando 

exatamente em que circunstâncias um trecho pode ser codificado com uma 

categoria (no caso do presente trabalho, impactos e categorias de impactos). 

Também foram utilizadas as respostas de um survey aplicado em uma 

amostra de 3.635 funcionários envolvidos nos processos de negócio relacionados a 

concessão de crédito no Banco Alfa. Ver ANEXO A. As informações provindas deste 

survey são agregadas e por motivo de reserva não podem ser diretamente expostas 

no presente estudo. Entende-se que as questões seccionadas do questionário 

completo são importantes para a presente pesquisa porque denotam uma das 

visões do projeto de modernização de processos de negócio do Banco Alfa: a 

Tecnologia de informação. Como o estudo interno do Banco Alfa aborda dois dos 

três pilares teóricos (burocracia, sistemas de informação e processos de negócio) 

entende-se que estes dados agregados possam contribuir no estudo. 

O instrumento de pesquisa semi-estruturado com questões abertas foi 

submetido a um pré-teste. Em primeiro lugar, um funcionário que participou da 

amostra fez observações sobre a formulação das questões abertas. O questionário 

também foi revisado por um especialista na área de TI. Após novos ajustes estes 
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questionários abertos do pré-teste foram descartados e substituídos pelos que foram 

aplicados sobre a amostra (BESSI e GRISCI, 2007; BELLINI e PEREIRA, 2008). 

 

 

3.6 Tratamento de dados  

 

 

 O presente trabalho buscou analisar qualitativamente os extraídos das 

respostas do instrumento de pesquisa semi-estruturado com questões abertas. 

Segundo Bardin (1977), a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 

do conteúdo das mensagens. Os procedimentos precisam seguir critérios pré-

estabelecidos, com aspectos observáveis e que ao mesmo tempo permitam 

desvendar os conteúdos dos documentos. Bardin (1997) versa que um dos tipos de 

documento que pode ser submetido à análise de conteúdo são as respostas de um 

questionário aberto. 

Como mencionado na seção 3.3, também foram analisadas qualitativamente 

outras fontes de informação como as experiências pessoais provindas da 

observação direta aberta (GITTEL, 2001); os diálogos informais e a documentação. 

A observação como uma fonte de informações é ratificada por Barley e Kunda 

(2001) que propõem que apesar de entrevistas e análise de conteúdo serem úteis 

para estudar pontos de vista e significados, são menos adequadas para estudar o 

trabalho porque a maioria das práticas do trabalho são tão intrínsecas e 

contextualizadas que as pessoas freqüentemente não podem articular como elas 

fazem o que fazem, a não ser que seja no processo de fazer. Estas análises foram 

complementadas por informações agregadas secundárias de um survey aplicado 

sobre uma amostra expressiva de funcionários da organização. O uso de dados 

secundários de pesquisas realizadas por consultorias também pode ser observado 

em Bellini e Pereira (2008). 

De acordo com Jermier et al. (1991), os métodos de pesquisa qualitativo e 

quantitativo podem ser aplicados simultaneamente em trabalhos com temas que 

possuam apelo mais subjetivo. Os métodos de pesquisa quantitativos podem ser 

usados para medir fenômenos “ideacionais” que estão relacionados a 
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acontecimentos tangíveis como percepções. Entretanto, os estudos qualitativos são 

essenciais para clarear (ratificar) o significado numérico dos dados e promover uma 

imagem mais fiel do mundo dos atores (sujeitos da pesquisa).  

 

 

3.7 Universo e amostra  
 

  

 Universo – 5.900 empregados do Banco Alfa (compreendo funcionários e 

pessoal terceirizado). 

 Amostra – 6 (seis) funcionários que foram entrevistados, em caráter piloto 

(e.g. FERNANDES, 1999), por meio de um instrumento de pesquisa semi-

estruturado com questões abertas. Por se tratar de uma pesquisa de caráter piloto e 

ser uma pesquisa exploratória a amostra pode ser pequena e pouco representativa. 

(MALHOTRA, 2001). A escolha da amostra foi baseada no acesso do pesquisador e 

por conveniência geográfica (VERGARA, 2004). Este método é largamente utilizado 

por outros acadêmicos (e.g. GITTELL, 2001, BESSI e GRISCI, 2007). Também 

pode-se considerar sob os preceitos de Vergara (2004) que a amostra foi 

selecionada por tipicidade. A amostra por tipicidade ocorre pela seleção de 

elementos que o pesquisador considere representativos dentro da população-alvo, o 

que requer profundo conhecimento dessa população.  

 

3.8 Sujeitos da pesquisa  
 

 

 São funcionários do quadro ativo do Banco Alfa que trabalham utilização TI/SI 

como suporte aos processos de negócio do Banco Alfa e fizeram parte do presente 

estudo piloto. A seguir, no quadro 9 (nove), são detalhadas as características dos 

respondentes selecionados à amostra: 
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RESPONDENTE 1 – RESP1 

Gerente de Negócios de uma agência do 

Banco Alfa localizada no interior do 

Estado da Paraíba. O RESP1 teve 

experiência na área de administração de 

TI em experiências profissionais 

anteriores (em empresas privadas) ao 

Banco Alfa. RESP1 também já trabalhou 

em outra grande instituição burocrática 

vinculada as forças armadas do Brasil. 

REPONDENTE 2 – RESP2 

Funcionário de uma agência do Banco 

Alfa localizada no interior do Estado da 

Paraíba. O RESP2 foi um dos 

funcionários responsáveis pela 

implantação dos primeiros sistemas 

computacionais em agências do Banco 

Alfa. RESP2 já exerceu funções 

gerenciais no Banco Alfa e atualmente 

trabalha na área de atendimento aos 

clientes. Vivenciou as primeiras 

transições dos processos offline para os 

processos online no Banco Alfa. 

RESPONDENTE 3 – RESP3 

Funcionária de uma agência do Banco 

Alfa localizada no interior do Estado da 

Paraíba. Atualmente exerce a função de 

Caixa Executiva. RESP3 já exerceu 

funções gerenciais e conhece a maioria 

dos processos de negócio da agência 

em que trabalha. RESP3 

freqüentemente é consultada por outros 

funcionários da agência a respeito de 

dúvidas em PN. Vivenciou as primeiras 

transições dos processos offline para os 

processos online no Banco Alfa. 
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RESPONDENTE 4 – RESP4 

Funcionário de uma agência do Banco 

Alfa localizada no interior do Estado da 

Paraíba. Atualmente exerce a analista 

administrativo. RESP4 geralmente está 

envolvido com processos de back office. 

Possui bastante conhecimento prático 

sobre TI. Antes de trabalhar no Banco 

Alfa, o RESP4 trabalhou em outra 

grande instituição burocrática vinculada 

a Secretaria de Segurança Pública e da 

Defesa Social do Estado da Paraíba. 

RESPONDENTE 5 – RESP5 

Gerente Executivo Operacional uma 

agência do Banco Alfa localizada no 

interior do Estado da Paraíba. RESP5 

geralmente está envolvido com 

processos de back office. RESP5 em 

experiências profissionais anteriores 

trabalhou em contato com organizações 

burocráticas do poder Judiciário. 

RESPONDENTE 6 – RESP6 

Funcionário de uma agência do Banco 

Alfa localizada no interior do Estado da 

Paraíba. RESP6 trabalha diretamente 

com processos de negócio relacionados 

ao atendimento pessoal de clientes na 

agência. Sua experiência profissional 

anterior ocorreu em uma grande 

empresa privada nacional. 

 
Quadro 9: Descrição da amostra dos respondentes 

Fonte: autor da pesquisa, 2009 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Bardin (1977) propõe que o processo de repartição dos conteúdos dos 

documentos que serão analisados pode ser: 

 

a) Do geral para o particular: determinam-se em primeiro lugar as rubricas 

de classificação e tenta-se em seguida arrumar o todo;  

b) Ou inversamente: parte-se dos elementos particulares e estes são 

reagrupados progressivamente por aproximação de elementos 

contíguos, para ao final do processo atribuirmos um título à categoria. 

O presente trabalho primou pela primeira estratégia na análise de 

conteúdo. 

 

Segundo Strauss e Corbin (1998), a análise do corpus (ver APÊNDICE C), 

pode ser realizada de três formas: 

 

c) A “micro-análise”, que é caracterizada na análise do texto, palavra por 

palavra; 

d) A análise por sentenças (CAMPOS, 2004); 

e) A análise por parágrafos. 

 

Assim como Farias (2008), o autor do presente trabalho entende que a 

“micro-análise” é um método exaustivo que cria um grande número de códigos e 

categorias dificultando a elaboração de conceitos plausíveis. Optou-se pela análise 

de sentenças para geração da malha de análise de conteúdo das repostas dos 

participantes da pesquisa piloto.  

Segundo Campos (2004), não existem “fórmulas mágicas” que possam 

orientar o pesquisador na categorização e que ele deve seguir seu próprio caminho 

baseado em seus conhecimentos teóricos, norteado pela competência, sensibilidade 

intuição e experiência. Para Flick (2004), a pesquisa qualitativa não se baseia em 

conceito teórico e metodológico unificado, considerando-se que várias abordagens 

teóricas e seus métodos caracterizam as discussões e a prática da pesquisa, 

partindo de uma visão subjetiva. Os métodos qualitativos consideram a comunicação 
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do pesquisador com o campo e seus membros como parte explicitada produção de 

conhecimento científico. Assim, ações, observações, sentimentos e impressões dos 

pesquisadores constituem parte da interpretação de análise do fenômeno. 

Na tabela 1, observa-se a malha resultante após a análise de conteúdo do 

corpus. No APÊNDICE D, pode-se observar a associação realizada entre as 

percepções dos respondentes e o modelo teórico proposto. As informações abaixo 

foram utilizadas para verificar se os impactos e categorias elencados a priori são os 

mesmos percebidos pela amostra: 
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De acordo com Campus (2004), é importante ressaltar um aspecto da 

presente pesquisa que, à primeira vista, pode gerar polêmica. Trata-se do que foi 

descrito na passagem anterior sobre o agrupamento das unidades de análise que 

constituíram categorias e associação do corpus a estas categorias por meio de 

freqüencia. Campus (2004), reforça Jermier et al. (1991), ao propor que as duas 

modalidades não são excludentes. 

Foi percebido que algumas respostas dos entrevistados se adequariam 

melhor a impactos e categoria diferentes das pré-vinculadas às questões abertas. 

Por exemplo: RESP2, na primeira questão, transpareceu opinião que se entende 

como impacto e categoria associada à Questão 5. Este aspecto não foi suprimido 

pelo autor do presente trabalho e as sentenças extraídas do corpus foram alocadas 

de acordo com o impacto e a categoria que fossem mais próximos da expressão do 

respondente. 

Do corpus também se destacam algumas passagens que não foram inseridas 

na malha de análise de conteúdo. São percepções mais objetivas, na compreensão 

do autor do presente trabalho, dos entrevistados sobre o status da TI e dos SIs no 

ambiente organizacional do Banco Alfa: 

 

• “(...) desde que se tenham sistemas competitivos, integrados, eficientes e 

capazes de atender as necessidades de clientes de variados perfis” – 

RESPONDENTE 3; 

• “(...) ainda que os sistemas não funcionem a contento” – RESPONDENTE 

3; 

• “(...) Logo a TI traz uma grande possibilidade de tornar os processos mais 

eficientes, contudo, se não for feito investimento pesado nessa área, além 

de nos tornarmos ineficientes frente às instituições, corremos o risco de 

perdermos os clientes que já conquistamos gerando prejuízo” – 

RESPONDENTE 4; 

• “(...) logo, além da enorme responsabilidade que é lhe dar com tal 

tecnologia, o fato de, aqui no banco, trabalharmos, na grande maioria das 

vezes “no escuro”, causa uma sensação de excesso de responsabilidade, 

ou, dependendo da personalidade do funcionário, uma “falta” de 
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responsabilidade, pois acredita que não precisa tê-la, haja vista que não 

recebeu informações necessárias” – RESPONDENTE 4; 

• “Ainda há muito a melhorar (...)” – RESPONDENTE 6. 

 

Percebeu-se que os entrevistados da amostra piloto externaram um impacto 

que não foi explicitamente delineado no modelo teórico proposto: a mitigação do 

risco na execução dos processos de negócio do Banco Alfa. Entende-se como válido 

o destaque para esta possível nova categoria porque, para os Bancos em geral, o 

Gerenciamento do Risco Operacional é um fator chave, inclusive sendo determinado 

pelo BACEN que existam políticas de gestão do risco operacional, de crédito e de 

mercado. As passagens abaixo caracterizam esta proposição: 

 

• “(...), pois visa minimizar riscos nos processos, e evitar fraudes por parte 

dos funcionários” (risco operacional) – RESPONDENTE 4; 

• “(...) além de nos tornarmos ineficientes frente às instituições, corremos o 

risco de perdermos os clientes que já conquistamos gerando prejuízo” 

(risco de mercado) – RESPONDENTE 4; 

• “Conseqüentemente diminuindo os riscos da instituição” (risco 

operacional) – RESPONDENTE 6. 

  

Os entrevistados também demonstraram uma forte visão da TI e dos SIs 

como ferramentas que auxiliam no trâmite dos processos organizacionais. A seguir, 

podem ser observados exemplos: 

 

• “A TI é uma ferramenta” – RESPONDENTE 6; 

• “Para toda empresa ter uma ferramenta que auxilie na construção de 

procedimentos que dêem mais credibilidade” – RESPONDENTE 6; 

• “(...) inserção de novas ferramentas tecnológicas” – RESPONDENTE 1. 

 

Além das informações coletadas por meio dos instrumentos de pesquisa 

semi-estruturados, também podem-se mencionar outras fontes de informação 

capazes de gerar interpretações, como a seguir. 
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4.1 Observação e diálogos informais 
 

 

Por meio de observação direta aberta e diálogos informais, o autor do 

presente trabalho destaca alguns fatos na organização estudada. Em primeiro lugar, 

como no estudo de Pearce et al. (2000), o pesquisador entende que o 

desenvolvimento de práticas burocráticas nos recursos humanos das organizações 

se deve principalmente pelos esforços dos empregados em democracias no uso dos 

sistemas políticos para se protegerem do comportamento coercitivo dos 

empregadores. Eles fazem isso porque a transparência de procedimentos internos é 

essencial para evitar tratamentos arbitrários. Isto pode caracterizar o comportamento 

de funcionários do Banco Alfa, que vêem as normas internas como uma forma de se 

protegerem dos erros e de possíveis problemas que venham a ter por 

responsabilidade atribuída a processos. Foi observado que os manuais de 

procedimentos, para alguns funcionários, revelam-se como uma forma de proteção, 

como uma forma de se manterem na “zona de conforto” em vez de promoverem a 

eficiência na organização com adaptações que possam melhorar o atendimento de 

clientes, por exemplo. O “espírito” dos manuais do Banco Alfa está relacionado às 

restrições, às proibições e limitações que devem existir no desempenho diário das 

atividades. As regras e a construção delas não estão focadas na melhoria da 

eficiência organizacional. Os colaboradores não participam da criação das regras e 

normas (diferentemente do caso apresentado por ADLER et al., 1999). Existe um 

staff dedicado exclusivamente à criação e entendimento das regras. Não existe um 

programa formal de atualização das normas com participação de todos os 

funcionários. 

Também observou-se (por meio de diálogos informais e observação direta 

aberta nos últimos 23 meses) que os funcionários do Banco Alfa precisam consultar 

freqüentemente a intranet corporativa para verificar possíveis mudanças nas regras 

e procedimentos. Empiricamente foi observado que ocorrem atualizações nos 

regulamentos internos em intervalos que não são superiores a uma semana. 

Entende-se que isto ocorra pela constante mudança das forças de influência dos 

stakeholders (políticas governamentais, por exemplo, conforme versado por DE 

OLIVEIRA, 2007; WILSON, 1989) e do mercado (aumento de risco de crédito, por 

exemplo). Os funcionários do Banco Alfa imprimem o material e levam para casa 
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para ler. Percebe-se este acontecimento como similar ao encontrado por Bessi e 

Grisci (2007) ao estudarem o trabalho em instituições financeiras portuguesas. 

Atualmente os sistemas de informação freqüentemente precisam ser 

auxiliados por outros programas mais simples não desenvolvidos especificamente às 

necessidades da organização. Comumente, usuários de SI do Banco Alfa precisam 

recorrer a planilhas eletrônicas e bancos de dados de um grande fabricante de 

software para escritórios. Geralmente, o uso destes programas mais simples ocorre 

para geração de relatórios gerenciais que os sistemas produzidos pela própria área 

de TI não conseguem atender. 

O Banco Alfa realiza financiamentos de curto e longo prazo. Para poder 

operacionalizar estes financiamentos junto aos clientes, a organização precisa que 

os interessados em adquirir crédito, cumpram uma série de pré-requisitos antes do 

atendimento do pleito. Como administradora de recursos financeiros públicos, a 

organização estudada tem como premissa básica o atendimento de toda a 

legislação que esteja envolvida no funcionamento e para o financiamento do cliente 

interessado. Por exemplo, para um cliente conseguir realizar um financiamento para 

a construção de uma sede para sua empresa é necessário que perante o Banco Alfa 

documentos comprobatórios de regularidade de uma infinidade de outras instituições 

públicas (CREA, RECEITA FEDERAL, RECEITA ESTADUAL, EM ALGUNS CASOS 

IBAMA, PREFEITURA, entre outras instituições públicas). O fato interessante é que 

caso o cliente fosse realizar a mesma construção com recursos próprios ele teria 

que proceder da mesma forma, procurando o CREA para avaliar a regularidade da 

obra, por exemplo. Contudo na prática, percebe-se que alguns casos os clientes 

encurtam ou não realizam alguns destes “passos burocráticos” e ao se deparar com 

as exigências impostas pelo Banco Alfa, o classificam como burocrático. Na 

verdade, entende-se que o banco em estudo recebe esta rotulação por estar no alto 

de uma cadeia burocrática e não ser especificamente o “disparador” dos processos 

de exigências documentais. 

 

 

 

 



85 
 

4.2 Documentação 
 

 

De acordo com os dados secundários agregados provenientes de um survey 

realizado com funcionários do Banco Alfa que trabalham com sistemas de 

informação e processos de negócio da área de concessão de crédito, o alinhamento 

entre TI e PNs na organização objeto de estudo ainda está aquém do desejável. É 

valido mencionar que as informações aqui apresentadas representam um cenário 

esquadrinhado em janeiro de 2008. Segundo o relatório:  

 

a) Apesar de existirem normas e procedimentos estabelecidos nos 

processos de negócio de crédito, a falta de flexibilidade, eficiência e 

não cumprimento dos prazos penalizam o desempenho do processo, 

gerando insatisfação para os clientes;  

b) Os sistemas que suportam os processos de negócio de crédito são 

avaliados como ineficientes, instáveis e inflexíveis, não contribuindo 

para atender as necessidades do negócio;  

c) Existem atividades que atualmente são manuais e poderiam ser 

sistematizadas;  

d) O estudo também apontou que existem falhas na capacitação dos 

funcionários. 

 

 

4.3 Análise dos resultados 
 

 

 Em primeiro lugar, destacam-se os resultados demonstrados na malha de 

análise de conteúdo, observando-se a presença de ocorrências para os três 

relacionamentos propostos. Contudo, percebe-se destaque para dois dos três 

relacionamentos: “relacionamento dos sistemas de informação com a burocracia” e 

“relacionamento dos sistemas de informação com os processos de negócio”. 

Entende-se que este fato ocorreu em função da forte visão dos colaboradores com 

relação a TI/SI como ferramentas para a condução das atividades organizacionais, 
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bem como de suporte para mudanças organizacionais (SILVEIRA e DINIZ, 2002; 

VENKATRAMAN, 1994; MARKUS e ROBEY, 1988). Esta proposição está alinhada 

com as perspectivas dos especialistas E1 e E2, que propuseram em pesquisas 

acadêmicas anteriores que também tiveram o Banco Alfa como objeto de estudo que 

a TI é compreendida como uma ferramenta para esta instituição. Considerando a 

observação direta aberta e os diálogos informais, entende-se que o baixo destaque 

do “relacionamento da burocracia com os processos de negócio” pode ter acontecido 

porque as pessoas entrevistadas não possuem perfil profissional burocrático (DE 

OLIVEIRA, 2007), o perfil do inefetivo burocrata percebido pelos clientes externos 

das instituições públicas. 

 Sobre as categorias e impactos propostos no modelo teórico, pode-se apontar 

a ausência de ocorrências para 10 impactos delineados a priori. Um novo impacto foi 

destacado e relacionado com a categoria “Gestão do processo”. Segundo Campos 

(2004), a categorização na pesquisa qualitativa pode emergir do contexto das 

respostas dos sujeitos da pesquisa. Estes fatos são detalhados no quadro 10. 

 

Ocorrência  Categoria  Impacto  
- Controle Disfarce do aumento do controle sobre os PN 
- Eficiência Rotinização de tarefas não-rotineiras 
- Gestão do processo Aumento da transparência dos processos 
- Gestão do processo Compartilhamento de informações 
- Gestão do processo Propagação de conhecimento sobre os PN 
- Recursos humanos Burla e não preenchimento de dados informacionais 
- Recursos humanos Criação de novos empregos 

- Recursos humanos 
Diferenciação do trabalho bancário em direção do trabalho 

imaterial 
- Recursos humanos Diminuição do contato dos gestores com os funcionários 
- Recursos humanos Eliminação de vagas de trabalho 

Presente Gestão do processo Mitigação de risco em instituições financeiras 
 

Quadro 10: Impactos não confirmados e novos impactos extraídos do corpus da análise 
Fonte: autor da pesquisa, 2009 

 

Realizando um confronto entre a descrição da área de TI do Banco Alfa, as 

entrevistas em caráter piloto e os dados secundários do survey, entende-se que o 

grande número de demandas para correção de defeito de software está coerente 

com a opinião dos respondentes e os dados secundários obtidos pelo survey (Figura 

3). 
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Percepções dos entrevistados sobre os
sistemas de informação do Banco Alfa: a TI e
os SI do Banco Alfa ainda não são competitivos
em comparação com sistemas similares
adotados por outras instituições financeiras.
Não funcionam a contento e precisam de mais
desenvolvimento.

Segundo survey realizado com o propósito de
subsidiar informações para o projeto de
modernização dos processos de negócio do
Banco Alfa, os sistemas que suportam os
processos de negócio de crédito são avaliados
como ineficientes, instáveis e inflexíveis, não
contribuindo para atender as necessidades do
negócio.

Do total de demandas realizadas nos últimos
doze meses (em relação a Jun/09) à área
responsável pelos SI do Banco Alfa, 20,33%
eram relacionadas a Correção de Defeito de
Software.

 
 

Figura 3: Visão dos colaboradores do Banco Alfa sobre o status dos sistemas utilizados 
Fonte: autor da pesquisa 

 

 

 Entende-se que pelos resultados apresentados na malha de análise e por 

trechos destacados das respostas dos entrevistados, os usuários de sistemas do 

Banco Alfa percebem o uso de TI como um advento positivo, mas ainda não 

encontram, ou melhor, não se beneficiam das vantagens presumidas pela adoção de 

TI. Sugere-se que de acordo com a visão de Kearns e Sabherwal (2006), que a 

satisfação do usuário depende da qualidade do sistema, mas não da utilidade 

percebida por este. Os autores também propuseram que o uso do sistema depende 

da qualidade do sistema e não da satisfação do usuário. Logo, aponta-se que a 

organização estudada precisa melhorar a qualidade dos programas desenvolvidos. 

O trecho abaixo destacado de uma das entrevistas pode exemplificar a sensação de 

falta de qualidade dos sistemas desenvolvidos pelo Banco Alfa: 

 

• “(...) tanto é que um dos nossos maiores investimentos em sistemas de 

software foi um software para automatizar e controlar a cobrança de títulos 
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bancários custou de 12,5% do valor de um sistema similar adotado pelo 

maior banco público do Brasil, resultado, perdemos vários clientes de 

grande potencial”. 

 

Sugere-se que o fato dos clientes considerarem o Banco Alfa como 

burocrático pode ser explicado por uma proposição realizada por Downs (1967) apud 

De Oliveira (2007) que propõe que as funções sociais de cada organização 

influenciam fortemente sua estrutura interna. Tendo como uma de suas funções 

sociais promover o desenvolvimento dentro de sua área de atuação, o Banco Alfa 

precisa garantir que outras exigências governamentais estejam atendidas, além de 

aquelas relacionadas a mitigação de risco e retorno das quantias financeiras 

emprestadas. Esta proposição sobre a influência da função social parece coerente 

com a visão dos colaboradores levantada no survey que aponta que apesar de 

existirem normas e procedimentos estabelecidos nos processos de negócio de 

crédito, a falta de flexibilidade, eficiência e não-cumprimento dos prazos penalizam o 

desempenho do processo, gerando insatisfação para os clientes. Por observação 

empírica percebeu-se que parte da inflexibilidade das normas advêm da função 

social exercida pelo Banco Alfa.   

 

 

4.3.1 Implicações para o modelo teórico proposto 
 

 

Com relação à aderência da percepção dos respondentes ao modelo 

EMBRACE proposto no referencial teórico, são realizadas considerações de acordo 

com os achados empíricos expostos no início seção 4: 

 

a) Como a pesquisa ocorreu em caráter piloto, entende-se que o modelo 

EMBRACE está excessivamente associado à unidade de análise. Desta 

forma, os impactos que não foram percebidos pelos respondentes foram 

retirados da proposição original. Sugere-se que o modelo com todos os 

impactos e categorias propostos inicialmente deva ser aplicado em maior 
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escala e em outras organizações burocráticas, mas para o presente 

estudo adotar-se-á esta característica específica do modelo; 

b) A inclusão de um novo impacto na categoria Gestão do processo, 

“Mitigação do Risco”; 

c) Entende-se que, com a presença de ocorrências em 75% dos impactos 

propostos no modelo teórico, não ocorreu a confirmação de todas as 

inferências teóricas realizadas. Oportunamente, em novas aplicações do 

modelo teórico, recomenda-se a observação do grau de variância de 

validação entre os impactos confirmados. 

 

Desta forma, o modelo teórico EMBRACE concebido para análise dos 

impactos da implantação de sistemas de informação para suportar os processos de 

negócio de uma organização burocrática financeira específica foi reconfigurado de 

acordo com o quadro 11. 

 

Relacionamento  Categoria  Impacto  Autores  
Relacionamento da 
burocracia com os 

processos de negócio 
Controle 

Aumento da pressão de 
stakeholders 

governamentais 

Wilson (1989) 
De Oliveira (2007) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Controle 
Aumento do controle 
sobre os funcionários Silva (1986) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Controle 
Diminuição dos níveis 

hierárquicos 
Lodi (1970) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com os 
processos de negócio 

Controle 
PNs realizados conforme 

a formulação original Perin (1991) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com os 
processos de negócio 

Controle 
Quebra de barreiras 

geográficas 

Cooke (1997) 
Bellini e Pereira 

(2008) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Eficiência 
Facilitação do trabalho 

burocrático 

Higgo (2003) 
Perin (1991) 

Adler et al (1999) 
Dos Santos et al. 

(1999) 
Chapman (1991) 

Willcocks e Harrow 
(1992) 

Du Gay (1994) 
Cordella (2007) 
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Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Eficiência 
Melhoria dos outputs 

(informações) 

Higgo (2003) 
Pires e Marcondes 

(2003) 
Dos Santos et al. 

(2007) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Eficiência 
Aumento da 

produtividade 

Perin (1991) 
Adler et al. (1991) 
Dos Santos et al. 

(2007) 
Chapman (1991) 

Willcocks e Harrow 
(1992) 

Du Gay (1994) 
Cordella (2007) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com os 
processos de negócio 

Eficiência Automatização dos PNs 

Barley e Kunda 
(2001) 

Higgo (2003) 
Lin e Cornford 

(2000) 
Relacionamento dos 

sistemas de 
informação com os 

processos de negócio 

Eficiência 
Aumento da velocidade 

dos processos 

Virilio (1997) apud 
Bessi e Grisci (2007) 
Bessi e Grisci (2007) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com os 
processos de negócio 

Eficiência Otimização de processos 
Pimenta et al, (2003) 

Dos Santos et al. 
(2007) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Gestão do processo 
Aumento no controle de 
normas e procedimentos 

Galbraith (1974) 
Williamson (1985) 
Cordella (2007) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Gestão do processo 
Melhoria na gestão de 

fluxos internos 
Cordella (2007) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com os 
processos de negócio 

Gestão do processo 
Aumento da 

complexidade dos 
processos de produção 

Johnson e Parker 
apud Barley e Kunda 

(2001) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com os 
processos de negócio 

Gestão do processo 
Redução da 

complexidade dos 
processos 

Kallinikos (2006) 
Cordella (2007) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com os 
processos de negócio 

Gestão do processo 
Melhoria na coordenação 
de PNs interdependentes 

Kallinikos (2006) 
Cordella (2007) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com os 
processos de negócio 

Gestão do processo 
Integração entre 

sistemas sociais e 
técnicos 

Lin e Cornford 
(2000) 

Higgo (2003) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com os 
processos de negócio 

Gestão do processo Mitigação do risco 
Impacto que emergiu 

das repostas da 
amostra piloto 

Relacionamento da 
burocracia com os 

processos de negócio 
Mercantilização 

Cidadãos como clientes 
perante a realização dos 

PNs 
Cordella (2007) 
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Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Mercantilização 

Favorecimento da 
mercantilização em 

detrimento à igualdade e 
imparcialidade 

Cordella (2007) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com os 
processos de negócio 

Mercantilização 
Orientação para o 

consumidor e a 
prestação de serviços 

Fountain (2001) 
Cordella (2007) 

Relacionamento da 
burocracia com os 

processos de negócio 
Recursos humanos 

Aumento da motivação e 
comprometimento dos 

funcionários 
Adler et al. (1999) 

Relacionamento da 
burocracia com os 

processos de negócio 
Recursos humanos 

Utilização da burocracia 
como escudo de 

proteção contra outros 
colegas e a organização 

Pearce et al. (2000) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Recursos humanos 
Geração de maior 

comprometimento dos 
funcionários 

Hapnes e 
Rasmunssem (2007) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Recursos humanos 
Aumento da coerção 

pelo aumento de controle 
De Paula (2007) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Recursos humanos 
Informação utilizada 

como meio de poder na 
organização 

Higgo (2003) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com os 
processos de negócio 

Recursos humanos 

Aumento das habilidades 
requeridas pelos 
funcionários da 

organização 

Johnson e Parker 
apud Barley e Kunda 

(2001) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com os 
processos de negócio 

Recursos humanos Mudanças culturais Higgo (2003) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Responsabilidade 
Aumento da pressão por 

prazos 
Bessi e Grisci (2007) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com os 
processos de negócio 

Responsabilidade 
Melhoria da imagem 

organizacional perante 
os stakeholders 

De Menezes e De 
Moura (1999) 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com os 
processos de negócio 

Responsabilidade 
Melhoria do 

relacionamento com os 
clientes 

Bessi e Grisci (2007) 
Cooke (1997) 

Bellini e Pereira 
(2008) 

 
Quadro 11: Reconfiguração do modelo EMBRACE considerando os achados empíricos 

Fonte: autor da pesquisa, 2009 
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4.4 Limitações do Estudo  
  

 

Nesta seção, são apresentadas algumas limitações do presente estudo com 

referência aos resultados encontrados. Em primeiro lugar, não houve confirmação da 

codificação realizada pelo autor da presente pesquisa. O trabalho de análise do 

corpus foi realizado individualmente. Segundo Weber (1990), para que inferências 

sejam realizadas a partir de um texto, é importante que o processo de classificação 

seja confiável no sentido de ser coerente. Weber (1990) propõe que diferentes 

pessoas devem codificar o texto de mesma maneira ou com nível de concordância 

elevado.  

Em segundo lugar, o uso do correio eletrônico pode ter limitado as respostas 

de alguns dos entrevistados. Igualmente, a pesquisa realizada dentro do ambiente 

de trabalho proporcionou menor tempo de reflexão para os participantes da 

pesquisa. Segundo Aschidamini e Saupe (2004), para realização de entrevistas 

qualitativas é aconselhável que o local deve ser neutro, isto é, fora do ambiente de 

trabalho e/ou convívio dos participantes e de fácil acesso. Embora, o autor do 

presente trabalho, tenha explanado sobre cada uma das questões e os significados 

associados a cada uma é possível que a ausência de instruções detalhadas ao lado 

de cada resposta conforme orienta Malhotra (2001) possa ter restringido a 

capacidade de responder da amostra, pois uma vez devidamente orientados, o 

pesquisador se retirou para não transparecer algum tipo de influência ou pressão 

sobre o respondente. 

Terceiro, a presente pesquisa se limitou a um número pequeno de 

participantes, por ocorrer em caráter piloto com o propósito de validar considerações 

iniciais de um modelo teórico. Os respondentes foram escolhidos por tipicidade e por 

acesso. Entende-se que, em uma amostra mais ampla, seria possível encontrar uma 

variedade maior de percepções entre os empregados do Banco Alfa acerca da 

temática do presente trabalho. Aponta-se a impossibilidade de generalização dos 

resultados dos resultados encontrados, por ter-se adotado uma estratégia de 

pesquisa-piloto. Igualmente, a dificuldade de acesso a informações mais detalhadas 

em ambientes organizacionais bancários também implica certo grau de limitação ao 

objeto de estudo (BESSI e GRISCI, 2007). Por outro lado, a especialidade técnica e 

a dedicação dos respondentes à realização bem-sucedida da presente pesquisa são 
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fatores que lhes conferem adequação como fontes de percepções sobre as relações 

entre tecnologia da informação e burocracia no Banco Alfa. 

Quarto, as respostas foram baseadas em percepções, e não em medidas 

diretas do fenômeno estudado. Talvez haja instrumentos (em consultorias como a 

que realizou o survey utilizado neste trabalho, ou mesmo em universidades) para 

medir a interdependência entre TI e PNs, porém tais possíveis instrumentos não 

foram identificados durante a realização da presente pesquisa. Adicionalmente, 

interessava medir a percepção particular de agentes internos do Banco Alfa, pois 

assim desenvolver-se-ia entendimento acerca dos impactos nas pessoas, partes 

importantes da burocracia (BARLEY e KUNDA, 2001; PFEFFER, 1982; PERROW, 

1976). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Nesta última seção são apresentadas sugestões práticas para o Banco Alfa 

com base nos achados da presente pesquisa. Embora tenha-se mencionado que os 

achados do presente estudo contemplam um cenário muito específico de uma 

organização financeira burocrática brasileira, entende-se que as proposições 

apresentadas possam ser consideradas por administradores e colaboradores de 

outras empresas públicas burocráticas como insights válidos à melhoria da gestão 

organizacional no tocante a implantação de sistemas de informação. Após isso 

delimitam-se algumas sugestões para pesquisas futuras. 

 O presente trabalho se propôs a responder a questão de pesquisa: Quais os 

impactos, sob a perspectiva da burocracia, da implantação de sistemas de 

informação como suporte aos processos de negócio de um banco público? 

Relacionando os impactos descritos na literatura foi elaborado um modelo teórico 

que pudesse avaliar estes impactos dentro de um contexto organizacional 

específico. A perspectiva teórica adotada para concepção do modelo foi apriorística 

(CAMPOS, 2004), em que o pesquisador já possui segundo experiência prévia 

(levantamento teórico) ou interesses, as categorias que serão avaliadas por meio de 

análise qualitativa. O modelo foi parcialmente confirmado e confrontado com outras 

fontes de dados com a intenção de inferir as repostas para situações encontradas na 

organização objeto de estudo e soluções para problemas organizacionais. 

 Uma dificuldade que pode ser destacada é o fato da organização estudada 

ser uma instituição financeira e dados mais detalhados que poderiam enriquecer as 

análises realizadas não puderam ser operacionalizadas. Como marco principal da 

presente pesquisa, aponta-se a proposição de modelo teórico apresenta que busca 

unir-se a outras teorias que avaliam os impactos da implantação de sistemas de 

informação para suportar processos de negócio, mas com o diferencial de fazê-lo 

dentro de um ambiente organizacional sabidamente burocrático. 
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5.1 Sugestões para o Banco Alfa 
 

 

 Ainda que na visão dos funcionários entrevistados do Banco Alfa, os sistemas 

utilizados ainda estejam aquém do desejado, de acordo com o levantamento 

documental realizado, a observação direta aberta e os diálogos informais, percebe-

se que o Banco Alfa está empenhado no aumento de competitividade e eficiência 

organizacional utilizando como vetor a mudança e desenvolvimento dos processos 

de negócios com suporte de TI/SI.  Atualmente está em curso no Banco Alfa, um 

plano estratégico de TI que visa: 1) desenvolvimento e evolução dos sistemas de 

informação; 2) melhoria dos recursos de infraestrutura de TI (redes, banco de dados, 

servidores, microcomputadores); 3) aprimoramento dos processos de gestão dos 

serviços de TI; 4) melhoria na gestão e governança de TI (que detalha sobre a 

capacitação dos profissionais da área de TI e não dos colaboradores envolvidos com 

as rotinas diárias suportadas por SI).  

Contudo, entende-se que gestão dos recursos humanos está sendo 

pormenorizada no processo de reestruturação dos processos de negócio. Os 

funcionários não percebem o empenho da organização na busca pelo alinhamento 

da TI com os processos de negócio. Hapnes e Rasmussem (2007) versam que caso 

a organização estrategicamente não priorize a administração de recursos humanos 

no processo de incorporação de TI ao ambiente organizacional, deixará os 

trabalhadores individualmente responsáveis por suas próprias condições de trabalho 

e sucesso.  

Propõe-se também que, para reverter esta perspectiva sobre o 

desalinhamento entre os sistemas e as necessidades diárias dos funcionários, 

adote-se uma política de desenvolvimento de SI orientada para o usuário final. 

Segundo Vaast (2007), iniciativas de desenvolvimento de sistemas de informação 

baseadas nos usuários finais (bottom-up) pode fazer com que os usuários 

aproveitem melhor os sistemas e contribuam ativamente na melhoria dos mesmos. 

Combina-se a iniciativa end-user à utilização de usuários-líderes nos locais de 

trabalho para que não ocorra falta de foco e comprometimento em situações 

adversas. Vejamos a figura 4 que sugere um caminho para melhoria na percepção 

do funcionários do Banco Alfa sobre os SI: 
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Sugestão: iniciativas na 
gestão RH alinhadas com 

as iniciativas de 
alinhamento entre TI e 
PN, focando em ações 

que permitam o 
envolvimento dos usuários 

finais

Percepções dos entrevistados
sobre os impactos da implantação
de SI para suportar os processos
de negócio: os respondentes
percebem a TI como promovedora
de melhorias e aumento de
eficiência, mas atualmente ainda
caracterizam os sistemas do
BancoAlfa como problemáticos.

Dentre as delimitações primárias
do projeto estratégico de TI do
Banco Alfa não consta menção
sobre a função de recursos
humanos. O projeto vislumbra a
melhoria de capacitação dos
profissionais do Banco Alfa ligados
a área de tecnologia.

Do total de horas de esforço de
trabalho no atendimento de
demandas realizadas nos últimos
doze meses (em relação a Jun/09)
à área responsável pelos SI do
Banco Alfa, 78,75% eram
relacionadas a Desenvolvimento e
evolução.

 
 

Figura 4: Melhoria na percepção dos funcionários e na qualidade dos softwares 
desenvolvidos 

Fonte: autor da pesquisa, 2009 
 

 

Sugere-se ao Banco Alfa que continuar investindo em TI é um caminho que 

pode levar ao aumento da eficiência. Maior eficiência e aumento da produtividade 

estão entre as dez diretrizes do programa estratégico do Banco Alfa para o período 

2008-2011. De acordo com Maçada et al. (2005), uma análise dos resultados da 

indústria bancária brasileira permitiu observar que os bancos que investiram mais 

em TI ganharam eficiência ao longo do tempo. 

Para resolver o problema percebido por meio da observação direta aberta e 

diálogos informais da visão das normas como instrumento coercitivo e regulador dos 

processos organizacionais, sugere-se a conversão do repositório de normas e 

regulamentos do Banco Alfa em um knowledge management system (KMS) (VAAST, 

2007). Um tal sistema poderia ser igualmente desenvolvido com base em tecnologia 

de intranet, assim como na pesquisa de Vaast (2007). Um dos diferenciais de uma 

ferramenta KMS para uma organização que precisa conciliar o atendimento de 

rígidos procedimentos com praticidade na resolução de problemas cotidianos é a 
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presença de uma seção “melhores práticas” dentro do programa. Outra vantagem do 

programa KMS é a possibilidade de poder assimilar o conhecimento tácito dos 

funcionários e a transferência das experiências para a organização. Com relação à 

sugestão de possuir um KMS com uma seção “melhores práticas” dentro do pacote 

de funcionalidades, esta é novamente ratificada pelo autor do presente trabalho, 

exemplificando-se uma experiência pessoal: semanalmente o pesquisador e todos 

os seus pares na mesma função organizacional precisam enviar suas melhores 

práticas de trabalho por meio de planilhas Excel. Com o KMS esta atividade que por 

si só ocupa o tempo de outras atividades e processos seria agilizada. Como já 

mencionado, para Virilio (1997) apud Bessi e Grisci (2007), vive-se sob a lógica da 

velocidade. 

Um software KMS também poderá contribuir para a geração de 

procedimentos para rotinizar tarefas não-rotineiras. O impacto “rotinização de tarefas 

não-rotineiras” foi o único que não obteve ocorrências da categoria “eficiência”. 

Adiciona-se a ausência de ocorrências para este impacto a experiência profissional 

do autor na seção 4.1. 

 

 

5.2 Sugestões para pesquisas futuras 
 
 
 

Para pesquisas futuras, sugere-se que seja utilizada uma abordagem de fora 

da unidade de análise, pois a análise interna do presente trabalho baseou-se em 

percepções de agentes internos. Como funcionário da organização estudada, o 

pesquisador entende que a burocracia percebida dentro da contextualização de 

relacionamento com sistemas de informação e processos de negócio também deve 

ser analisada sob as perspectivas dos clientes. Confirmam: 1) Bellini e Pereira 

(2008) a propor que, em termos de implicações para a gestão organizacional, é 

importante destacar que a relação com o cliente é o vetor mais importante para uma 

medida de qualidade, maior até que outras medidas relacionadas às finalidades 

primordiais de instituições financeiras, que são a geração de negócios e transações 

financeiras; e 2) Schneider (2002) sugere que estudos sobre gestão empresarial 
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precisam considerar as perspectivas sobre as organizações vindas dos stakeholders 

externos. 

Entende-se que trabalhos futuros dedicados à temática da burocracia 

observem as organizações menores. Briscoe (2007) sugere que ter maior escala 

para uma empresa é essencial para amortizar os investimentos em processos 

burocráticos e por esta razão estudar este evento em pequenas organizações em 

sentido oposto pode contribuir na melhoria da compreensão do fenômeno 

burocrático. Pearce et al. (2000) complementam o ponto de vista de Briscoe (2007), 

ao proporem que novos estudos sobre comprometimento e confiança deveriam ser 

realizados em ambientes organizacionais com pouco ou nenhuma burocracia. 

Pearce et al. (2000) sugerem que pesquisas futuras devem considerar mais 

intensamente a cultura organizacional, o que está alinhado às ocorrências no corpus 

para o impacto teórico proposto, “mudanças culturais”. 

Para trabalhos futuros, também pode-se tentar criar uma medida para 

classificar ambientes organizacionais como mais ou menos burocráticos. Segundo 

Briscoe (2007), estudos sobre a percepção de clientes dos serviços prestados por 

organizações que são mais burocráticas são necessários. 

Como as pessoas são partes importantes da burocracia (BARLEY e KUNDA, 

2001; PFEFFER, 1982; PERROW, 1976), sugere-se considerar o perfil burocrático 

(modo de trabalho) dos empregados da organização alvo, assim como foi descrito 

pelo trabalho de De Oliveira (2007). 
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Esta segunda parte refere-se ao restante da planilha que não pode ser 

exibido na página anterior. 
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À medida que o orientando realiza as pesquisas, digita os fragmentos teóricos 
na planilha de acordo com os campos solicitamos. Esta forma de armazenamento 
dos trechos que serão utilizados no referencial teórico permite: 
 

1. A agilização na estruturação das seções do trabalho – considerando que o 
aluno já detém uma idéia sobre o problema de pesquisa ele poderá 
fragmentá-lo (os substantivos que compõem a frase que define o problema de 
pesquisa) em seções. Basta utilizar a ferramenta “auto-filtro” e separar os 
fragmentos por seção desejada; 

2. Com a organização destas informações o orientador e os avaliadores podem 
verificar se as fontes pesquisadas apresentam grande concentração em uma 
determinada publicação e por conseqüência apresentar algum viés teórico (as 
quantificações abaixo não consideram todas as referências apresentadas no 
presente trabalho porque após a qualificação do projeto de dissertação foram 
adicionadas outras contribuições teóricas diretamente ao texto); 

3. As informações contidas na planilha podem ser reutilizadas em outras 
pesquisas uma vez que os fragmentos podem ser agrupados por tema. 
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SOMATÓRIO
Origem Tipo_Fonte Fonte Total geral
Internacional Journal Communications of the ACM 3

Organization Science 11
Review of Economic Studies 1
Organization Studies 2
Information Science Reference 1
MisQ-E 1
Journal of Information Technology 2
Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries 1
Information Systems Research 2
The Journal of Applied Behavioral Science 1
Harvard Business Review 1
MisQ 4
Journal of Business Research 1
Personnel Review 1
Academy of Management Review 1
Management Science 2
Academy of Management Journal 2
Journal of Management Studies 1
Asian Social Science 1
Journal of Management Information Systems 2
Sloan management review 2
Information Technology & People 1
Public Administration Review 4

Journal Total 48
Livro LTC 1

Springer 3
Idea Group Inc (IGI) 1
Cengage Learning EMEA 1
Universidade de Brasília 1
Transaction Publishers 1
Sage 1
GRADIVA 1

Livro Total 10
Evento Internacional Employment & Society Conference 1
Evento Internacional Total 1
Dicionário Palgrave Macmillan 1
Dicionário Total 1
Pesquisa The Banker 1
Pesquisa Total 1
Survey Institute of International Bankers 1
Survey Total 1

Internacional Total 62
Nacional Livro Atlas 1

Livro Total 1
Periódico Nacional Revista de Administração de Empresas - RAE 5

RAC 2
RAC-e 1
Revista Espaço Acadêmico 1
Revista do Servidor Público 1
Revista Brasileira de Economia 1
Revista de Economia Mackenzie 1
Pesquisa e Planejamento Econômico 1
Conjuntura Econômica 1

Periódico Nacional Total 14
Evento Nacional XXXI EnANPAD 1

EnADI 1
XXVIII EnANPAD 1
IX SemeAd 1

Evento Nacional Total 4
Base de Periódicos Nacionais Scielo Brazil 3
Base de Periódicos Nacionais Total 3
Dissertação UNIFOR 2
Dissertação Total 2
Pesquisa Febraban 1

Banco Central do Brasil 1
Pesquisa Total 2

Nacional Total 26
Total geral 88  

 

 

2 
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO SEMI-ESTRUTURADO COM QUEST ÕES 

ABERTAS APLICADO EM CARÁTER  PILOTO. 

 
 

O instrumento de pesquisa semi-estruturado com questões abertas foi 
enviado por meio de correio eletrônico para os 6 (seis) funcionários selecionados na 
amostra. 
 
 

Relacionamento  Categoria  Impacto  Autores  Pergunta  
Relacionamento 

da burocracia com 
os processos de 

negócio 

Controle 
 

Disfarce do 
aumento de controle 

sobre os PN 

Motta (1993) 
De Paula (2007) 

O que você acha de 
utilizar TI/SI para 
controlar  os processos 
de negócio do Banco? 
Comente. 
 
 
COMENTÁRIO: Essa 
pergunta foi realizada 
para tentar compreender 
os impactos da 
implantação de TI/SI 
sobre os PN da 
organização burocrática 
estudada, verificando a 
ocorrência dos impactos 
relacionados à categoria 
“Controle” previamente 
definidos com o 
referencial teórico. 

Relacionamento 
da burocracia com 
os processos de 

negócio 

Controle 

Aumento da 
pressão de 

stakeholders 
governamentais 

Wilson (1989) 
De Oliveira 

(2007) 

Relacionamento 
dos sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Controle 
Aumento do 

controle sobre os 
funcionários 

Silva (1986) 

Relacionamento 
dos sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Controle 
Diminuição dos 

níveis hierárquicos 
Lodi (1970) 

Relacionamento 
dos sistemas de 
informação com 
os processos de 

negócio 

Controle 
PN realizados 

conforme a 
idealização original 

Perin (1991) 

Relacionamento 
dos sistemas de 
informação com 
os processos de 

negócio 

Controle 
Quebra de barreiras 

geográficas 

Cooke (1997) 
Bellini e Pereira 

(2008) 

Relacionamento 
da burocracia com 
os processos de 

negócio 

Eficiência 
Rotinização de 

tarefas não 
rotineiras 

Adler et al. 
(1999) 

Como você acha que a 
implantação de TI/SI 
influenciou a eficiência  
da organização? 
Comente. 
 
 
COMENTÁRIO: Essa 
pergunta foi realizada 
para tentar compreender 
os impactos da 
implantação de TI/SI 
sobre os PN da 
organização burocrática 
estudada, verificando a 
ocorrência dos impactos 
relacionados à categoria 
“Eficiência” previamente 
definidos com o 
referencial teórico.  

Relacionamento 
dos sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Eficiência 
Facilitação do 

trabalho burocrático 

Higgo (2003) 
Perin (1991) 
Adler et al 

(1999) 
Dos Santos et 

al. (1999) 
Chapman (1991) 

Willcocks e 
Harrow (1992) 
Du Gay (1994) 
Cordella (2007) 

Relacionamento 
dos sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Eficiência 
Melhoria dos 

outputs 
(informações) 

Higgo (2003) 
Pires e 

Marcondes 
(2003) 

Dos Santos et 
al. (2007) 
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Relacionamento 
dos sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Eficiência 
Aumento da 

produtividade 

Perin (1991) 
Adler et al. 

(1991) 
Dos Santos et 

al. (2007) 
Chapman (1991) 

Willcocks e 
Harrow (1992) 
Du Gay (1994) 
Cordella (2007) 

Relacionamento 
dos sistemas de 
informação com 
os processos de 

negócio 

Eficiência 
Automatização dos 

PN 

Barley e Kunda 
(2001) 

Higgo (2003) 
Lin e Cornford 

(2000) 
Relacionamento 
dos sistemas de 
informação com 
os processos de 

negócio 

Eficiência 
Aumento da 

velocidade dos 
processos 

Virilio (1997) 
apud Bessi e 
Grisci (2007) 
Bessi e Grisci 

(2007) 
Relacionamento 
dos sistemas de 
informação com 
os processos de 

negócio 

Eficiência 
Otimização de 

processos 

Pimenta et al, 
(2003) 

Dos Santos et 
al. (2007) 

Relacionamento 
da burocracia com 
os processos de 

negócio 

Gestão do 
processo 

Propagação do 
conhecimento sobre 

os PN 

Adler et al. 
(1999) 

O que você acha sobre 
a utilização de TI/SI 
para gerir  os processos 
de negócio? 
 
 
COMENTÁRIO: Essa 
pergunta foi realizada 
para tentar compreender 
os impactos da 
implantação de TI/SI 
sobre os PN da 
organização burocrática 
estudada, verificando a 
ocorrência dos impactos 
relacionados à categoria 
“Gestão do processo” 
previamente definidos 
com o referencial 
teórico. 

Relacionamento 
dos sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Gestão do 
processo 

Compartilhamento 
de informações 

Lodi (1970) 

Relacionamento 
dos sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Gestão do 
processo 

Aumento no 
controle de normas 

e procedimentos 

Galbraith (1974) 
Williamson 

(1985) 
Cordella (2007) 

Relacionamento 
dos sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Gestão do 
processo 

Melhoria na gestão 
de fluxos internos 

Cordella (2007) 

Relacionamento 
dos sistemas de 
informação com 
os processos de 

negócio 

Gestão do 
processo 

Aumento da 
complexidade dos 

processos de 
produção 

Johnson e 
Parker apud 

Barley e Kunda 
(2001) 

Relacionamento 
dos sistemas de 
informação com 
os processos de 

negócio 

Gestão do 
processo 

Aumento da 
transparência dos 

processos 
Snellen (2001) 

Relacionamento 
dos sistemas de 
informação com 
os processos de 

negócio 

Gestão do 
processo 

Redução da 
complexidade dos 

processos 

Kallinikos (2006) 
Cordella (2007) 
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Relacionamento 
dos sistemas de 
informação com 
os processos de 

negócio 

Gestão do 
processo 

Melhoria na 
coordenação de 

processos 
interdependentes 

Kallinikos (2006) 
Cordella (2007) 

Relacionamento 
dos sistemas de 
informação com 
os processos de 

negócio 

Gestão do 
processo 

Integração entre 
sistemas sociais e 

técnicos 

Lin e Cornford 
(2000) 

Higgo (2003) 

Relacionamento 
da burocracia com 
os processos de 

negócio 

Mercantilização 
Cidadãos como 

clientes perante a 
realização dos PN 

Cordella (2007) 

Fale a respeito da 
possibilidade da TI/SI, 
ao suportar os 
processos de negócio, 
favorecer a 
mercantilização  das 
burocracias? 
 
 
COMENTÁRIO: Essa 
pergunta foi realizada 
para tentar compreender 
os impactos da 
implantação de TI/SI 
sobre os PN da 
organização burocrática 
estudada, verificando a 
ocorrência dos impactos 
relacionados à categoria 
“Mercantilização” 
previamente definidos 
com o referencial 
teórico. 
 

Relacionamento 
dos sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Mercantilização 

Favorecimento da 
mercantilização em 

detrimento à 
igualdade e 

imparcialidade 

Cordella (2007) 

Relacionamento 
dos sistemas de 
informação com 
os processos de 

negócio 

Mercantilização 

Orientação para o 
consumidor e a 
prestação de 

serviços 

Fountain (2001) 
Cordella (2007) 

Relacionamento 
da burocracia com 
os processos de 

negócio 

Recursos humanos 

Aumento da 
motivação e 

comprometimento 
dos funcionários 

Adler et al. 
(1999) 

Fale a respeito da 
influência da TI/SI sobre 
os recursos humanos  
quando a TI/SI é 
utilizada para apoiar os 
processos de negócio 
dentro de uma 
burocracia. 
 
 
COMENTÁRIO: Essa 
pergunta foi realizada 
para tentar compreender 
os impactos da 
implantação de TI/SI 
sobre os PN da 
organização burocrática 
estudada, verificando a 
ocorrência dos impactos 
relacionados à categoria 
“Recursos humanos” 
previamente definidos 
com o referencial 
teórico. 

Relacionamento 
da burocracia com 
os processos de 

negócio 

Recursos humanos 

Utilização da 
burocracia como 

escudo de proteção 
contra outros 
colegas e a 
organização 

Pearce et al. 
(2000) 

Relacionamento 
da burocracia com 
os processos de 

negócio 

Recursos humanos 

Diferenciação do 
trabalho bancário 

em direção ao 
trabalho imaterial 

Bessi e Grisci 
(2007) 

Grisci (2008) 

Relacionamento 
dos sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Recursos humanos 

Diminuição do 
contato dos 

gestores com os 
funcionários 

Gittell (2001) 
Ford apud Gittell 

(2001) 

Relacionamento 
dos sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Recursos humanos 
Geração de maior 
comprometimento 
dos funcionários 

Hapnes e 
Rasmunssem 

(2007) 

Relacionamento 
dos sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Recursos humanos 

Burla e não 
preenchimento de 

dados 
informacionais 

Bessi e Grisci 
(2007) 
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Relacionamento 
dos sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Recursos humanos 
Aumento da 
coerção pelo 

aumento de controle 
De Paula (2007) 

Relacionamento 
dos sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Recursos humanos 
Informação utilizada 
como meio de poder 

na organização 
Higgo (2003) 

Relacionamento 
dos sistemas de 
informação com 
os processos de 

negócio 

Recursos humanos 

Aumento das 
habilidades 

requeridas pelos 
funcionários da 

organização 

Johnson e 
Parker apud 

Barley e Kunda 
(2001) 

Relacionamento 
dos sistemas de 
informação com 
os processos de 

negócio 

Recursos humanos 
Criação novos 

empregos 

Barley e Kunda 
(2001) 

 

Relacionamento 
dos sistemas de 
informação com 
os processos de 

negócio 

Recursos humanos 
Eliminação de 

vagas de trabalho 

Barley e Kunda 
(2001) 

 

Relacionamento 
dos sistemas de 
informação com 
os processos de 

negócio 

Recursos humanos Mudanças culturais Higgo (2003) 

Relacionamento 
dos sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Responsabilidade 
Aumento da 

pressão por prazos 
Bessi e Grisci 

(2007) 

O que você acha sobre 
a carga de 
responsabilidade  diária 
decorrente da utilização 
de TI/SI para suportar 
os processos de 
negócio? 
 
 
COMENTÁRIO: Essa 
pergunta foi realizada 
para tentar compreender 
os impactos da 
implantação de TI/SI 
sobre os PN da 
organização burocrática 
estudada, verificando a 
ocorrência dos impactos 
relacionados à categoria 
“Responsabilidade” 
previamente definidos 
com o referencial 
teórico. 
 

Relacionamento 
dos sistemas de 
informação com 
os processos de 

negócio 

Responsabilidade 

Melhoria da imagem 
organizacional 

perante os 
stakeholders 

De Menezes e 
De Moura 

(1999) 

Relacionamento 
dos sistemas de 
informação com 
os processos de 

negócio 

Responsabilidade 
Melhoria do 

relacionamento com 
os clientes 

Bessi e Grisci 
(2007) 

Cooke (1997) 
Bellini e Pereira 

(2008) 
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APÊNDICE C – RESPOSTAS DO INTRUMENTO DE PESQUISA SE MI-

ESTRUTURADO COM QUESTÕES ABERTAS ( CORPUS DA ANÁLISE DE 

CONTEÚDO) 

 
Deve-se mencionar que algumas pequenas correções foram realizadas no 

corpo das respostas, mas com o devido cuidado para não alterar a essência das 
respostas. Da mesma forma também foram realizadas edições para evitar a 
exposição de dados confidenciais que inadvertidamente (porém com sinceridade) 
foram declarados pelos entrevistados. 
 

RESPONDENTE 1 – RESP1 

Gerente de Negócios de uma agência do 

Banco Alfa localizada no interior do 

Estado da Paraíba. O RESP1 teve 

experiência na área de administração de 

TI em experiências profissionais 

anteriores (em empresas privadas) ao 

Banco Alfa. RESP1 também já trabalhou 

em outra grande instituição burocrática 

vinculada as forças armadas do Brasil. 

1 - O que você acha de utilizar Tecnologia de informação/Sistemas de informação 

para controlar os processos de negócio do Banco? Comente. 

 

De uma forma geral, vejo necessário, na medida em que atende ao que é imposto 

pela atual dinâmica das relações vinculadas às atividades-fim que envolvem a 

empresa, o público interno e o público externo. No banco, TI/SI se presta como 

instrumento que assegura (ou busca assegurar) o funcionamento integral da 

máquina empresarial, segundo padrões de qualidade e eficiência pré-concebidos 

pela sua administração, constituindo-se ferramentas desenvolvidas a partir de 

modelos ideais com que se trabalha também um processo de percepção dos 

diversos níveis operativos da organização. TI/SI se ligam, assim, em sua construção 

e a aplicação prática, aos interesses objetivos da organização. P.ex, o simples fato 

de se disponibilizar acesso a recurso tecnológico, muito embora necessário ao 

desempenho funcional, provoca, subjetivamente, a sensação de inserção no 

processo de negócio da empresa, mas constitui um instrumento de condução e 

acompanhamento do trabalho individual, uma vez que sujeito à eventuais sistemas 

acessórios de filtragem de utilização/desempenho. 
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2 - Como você acha que a implantação de Tecnologia de informação/Sistemas de 

informação influenciou a eficiência da organização? Comente 

 

TI/SI tem a importância na racionalização dos recursos e capitais (inclusive, o 

intelectual). Daí, no banco, vejo que busca criar mecanismos que pretendem dar 

rapidez e acerto na condução/realização dos processos. Volto a questão da 

dinâmica moderna, que impõe a nossa organização o "ser eficiente" na sua 

proposta de atuação de mercado, e, sem dúvida, o aprimoramento dos processos 

pela inserção de novas ferramentas tecnológicas realiza a satisfação dessa 

necessidade frente a um cenário concorrencial. Um exemplo é o desenvolvimento 

de ferramenta compartilhada com é o do desconto em que, a partir de um sistema 

local (à disposição do cliente), gera-se a base de informações que serão tratadas 

pelo sistema de rede (no Banco), para facilitar o processamento e o fechamento das 

operações financeiras. 

3 - O que você acha sobre a utilização de Tecnologia de informação/Sistemas de 

informação para gerir os processos de negócio? 

 

No banco, a grande relevância se dá otimização do fluxo interno dos processos. 

Além disso, no eixo da produção, permite segmentar o trabalho e, eventualmente, 

melhor identificar "gargalos", adequando-se soluções e oportunizando melhorias. 

Na verdade, a gestão não deve descuidar de acompanhamento e controle, mesmo 

que por amostragem, e a TI/SI torna-se o instrumento indispensável para esse fim. 
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4 - Fale a respeito da possibilidade da Tecnologia de informação/Sistemas de 

informação, ao suportar os processos de negócio, favorecer a mercantilização das 

burocracias? 

 

Nesse tópico, um aspecto importante diz respeito ao processo de segmentação do 

mercado atendido. É evidente que, a partir de TI/SI, tem-se a possibilidade de 

operar com grupos distintos, consolidados por critérios e validadores diversos que 

sejam de interesse da organização e que cumpre a ela definir. A questão é, no caso 

Banco  (aliás, como no caso de qualquer empresa), se interessa potencializar essa 

oportunidade e transformá-la em negócio efetivo. Não vejo que isso diga respeito a 

qualquer espécie de segregação, tão-somente se constituiria na (re)definição do 

público externo. 

5 - Fale a respeito da influência da Tecnologia de informação/Sistemas de 

informação sobre os recursos humanos quando a TI/SI é utilizada para apoiar os 

processos de negócio dentro de uma burocracia. 

 

A introdução de TI/SI impacta em termos culturais da organização, sobretudo. De 

pronto, no Banco, p.ex., diferencia profissionais na medida em que a busca, 

operação  e interpretação do que é oferecido pelo SI reproduz um discurso de 

"profissional competente", "profissional preparado", "profissional eficiente", 

"profissional diferenciado", etc. A especialização das rotinas ligadas aos processos 

realizados a partir dos SI criam tal situação, mas, longe de se vê isso como 

embaraço, entendo que, no Banco, é uma etapa necessária para a qual o público 

interno deve buscar preparação técnica-funcional. 
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6- O que você acha sobre a carga de responsabilidade diária decorrente da 

utilização de Tecnologia de informação/Sistemas de informação para suportar os 

processos de negócio? 

 

Positiva, no sentido de que corresponde aquilo que se espera alcançar como 

resultado (o que a administração do Banco, p.ex., define em termos de programa 

estratégico). Não há como fugir pela idéia da "etapa necessária". Cumpre ao corpo 

funcional perceber que isso é uma realidade de mercado, do modo com se 

estabelecem as relações de negócios no mundo globalizado. Não há espaço 

empresarial que não esteja atento a essa realidade 

REPONDENTE 2 – RESP2 

Funcionário de uma agência do Banco 

Alfa localizada no interior do Estado da 

Paraíba. O RESP2 foi um dos 

funcionários responsáveis pela 

implantação dos primeiros sistemas 

computacionais em agências do Banco 

Alfa. RESP2 já exerceu funções 

gerenciais no Banco Alfa e atualmente 

trabalha na área de atendimento aos 

clientes. Vivenciou as primeiras 

transições dos processos offline para os 

processos online no Banco Alfa. 

1 - O que você acha de utilizar Tecnologia de informação/Sistemas de informação 

para controlar os processos de negócio do Banco? Comente. 

  

Trata-se de uma realidade que é parte integrante do dia a dia funcional em que 

todos devem se adequar às mudanças e não o contrário como muita gente imagina. 

O sistema comanda, arrasta e poucas pessoas opinam e trabalham na formação 

das idéias, digamos que existe uma elite pensante de mente privilegiada que impõe 

os modelos. Por isso deixa a desejar que não exista espaço para participação ativa 

dos usuários em um cenário crítico permanente. É como se esses usuários fossem 

“máquinas” ou parte dos programas (robôs). A máquina e o programa conduzem o 

usuário, dessa maneira é que se sente o operador. 
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2 - Como você acha que a implantação de Tecnologia de informação/Sistemas de 

informação influenciou a eficiência da organização? Comente. 

  

Basta estabelecer um comparativo dos processos realizados a época entre a 

máquina de escrever, o início da implantação do computador e sua evolução até os 

dias atuais. Mesmo no início da implantação sofrível do computador “dinossauro” 

em que dedicávamos horas na obtenção da confecção de simples relatórios e fichas 

analíticas. Estávamos diante de uma situação revolucionária de eficiência da 

organização. As pessoas tinham o computador como um ser inteligente superior ao 

homem(eu tenho várias estórias engraçadas sobre isso). Algumas poucas 

resistências foram minadas rapidamente, como aquelas dos adeptos da máquina de 

datilografia que por sinal não foi totalmente abolida do sistema e que por vezes 

satisfaz a algumas exigências que o computador “inteligente” não consegue 

realizar, principalmente após o uso de um corretivo. É minúscula sua contribuição, 

ínfima, mas ela se encontra lá no canto da parede como uma rainha enferrujada 

3 - O que você acha sobre a utilização de Tecnologia de informação/Sistemas de 

informação para gerir os processos de negócio? 

  

Por mais que pareçam evoluídos em muitos casos complicam ou deixam a desejar. 

Mas é impressionante como o cliente se sente prestigiado ou maravilhado diante do 

acervo de informações em seu respeito. 

4 - Fale a respeito da possibilidade da Tecnologia de informação/Sistemas de 

informação, ao suportar os processos de negócio, favorecer a mercantilização das 

burocracias? 

  

Aparentemente ela está a serviço de todos (clientes) sem distinção ou uma ordem 

preferencial pré-estabelecida. Essa dicotomia se dar mais em nível de interpretação 

pessoal dos dados, mas reside aí o grau de diferenciação que o (SI) oferece e induz 

às decisões dentro da organização. Não há como fugir dessa realidade. O acessório 

segue o principal mesmo dentro de uma organização dita democrática. 



133 
 

5 - Fale a respeito da influência da Tecnologia de informação/Sistemas de 

informação sobre os recursos humanos quando a TI/SI é utilizada para apoiar os 

processos de negócio dentro de uma burocracia. 

  

O usuário sente que tem o controle das ações e que por isso pode argumentar com 

mais segurança. É como se o outro interessado estivesse pronto para ouvir “aquele 

que sabe mais”. Isso garante uma situação confortável em um primeiro momento, 

principalmente quando o relacionamento se dá em nível de informação de dados. 

Mesmo ao contrário quando as situações se transformam e se justificam em 

decorrências de fatores outros de ordem social elas se combinam e se amoldam 

para apoiar os processos de negócio. 

6- O que você acha sobre a carga de responsabilidade diária decorrente da 

utilização de Tecnologia de informação/Sistemas de informação para suportar os 

processos de negócio? 

  

No início parece divertido que você tenha à mão o controle de um número 

incomensurável de informações e possibilidades que aos poucos vão se somando e 

envolvendo as decisões de tal maneira que ao “final” parece ter faltado ou sobrado 

algo que seria determinante. Essa sensação de que poderia ter sido melhor. Sem 

contar que a sobrecarga de informações obriga o usuário a conhecer de tudo um 

pouco, ou seja, ser uma espécie de generalista. 

RESPONDENTE 3 – RESP3 

Funcionária de uma agência do Banco 

Alfa localizada no interior do Estado da 

Paraíba. Atualmente exerce a função de 

Caixa Executiva. RESP3 já exerceu 

funções gerenciais e conhece a maioria 

dos processos de negócio da agência 

em que trabalha. RESP3 

freqüentemente é consultada por outros 

funcionários da agência a respeito de 

dúvidas em PN. Vivenciou as primeiras 

transições dos processos offline para os 

processos online no Banco Alfa. 
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1 - O que você acha de utilizar Tecnologia de informação/Sistemas de informação 

para controlar os processos de negócio do Banco? Comente. 

 

Acho que é um suporte imprescindível para se ter sempre disponíveis as 

informações sobre os negócios, para melhor conduzi-los e geri-los, desde que se 

tenha sistemas competitivos, integrados, eficientes e capazes de atender as 

necessidades de clientes de variados perfis. 

2 - Como você acha que a implantação de Tecnologia de informação/Sistemas de 

informação influenciou a eficiência da organização? Comente. 

 

Primeiramente era de vital importância organizacional, até uma questão de 

sobrevivência e de competitividade, proporcionando a realização de operações com 

rapidez, baixo custo, melhor planejamento, controle e explicitação dos processos, 

ainda que os sistemas não funcionem a contento 

3 - O que você acha sobre a utilização de Tecnologia de informação/Sistemas de 

informação para gerir os processos de negócio? 

 

Ferramenta fundamental quando se busca a excelência dos resultados, uma gestão 

inteligente, eficiente e focada nas necessidades da empresa e do cliente. E 

possibilita também que se faça análises de processos de forma mais ampla e 

personalizada. 

4 - Fale a respeito da possibilidade da Tecnologia de informação/Sistemas de 

informação, ao suportar os processos de negócio, favorecer a mercantilização das 

burocracias? 

 

Possibilita a operacionalização(venda) de um leque de produtos e serviços que 

possa atender a vários segmentos de clientes, principalmente pela facilidade de 

aquisição disponibilizada nos sistemas, através dos terminais de atendimento 
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5 - Fale a respeito da influência da Tecnologia de informação/Sistemas de 

informação sobre os recursos humanos quando a TI/SI é utilizada para apoiar os 

processos de negócio dentro de uma burocracia. 

 

A TI é um instrumento que possibilita aos recursos humanos melhor desempenho 

de suas atividades, maior produtividade, aperfeiçoamento das tarefas, serviço de 

qualidade, capacitação, desenvolvimento pessoal e, conseqüentemente, melhores 

resultados para as empresas. 

6- O que você acha sobre a carga de responsabilidade diária decorrente da 

utilização de Tecnologia de informação/Sistemas de informação para suportar os 

processos de negócio? 

 

A alimentação/atualização diária dos sistemas depende do bom funcionamento 

destes, e requer cumprimento de prazos e horários, algumas vezes difíceis de se 

cumprir, o que exige desdobramento do pessoal, principalmente de gestores, a fim 

de evitar maiores prejuízos por defasagem de informações. 

RESPONDENTE 4 – RESP4 

Funcionário de uma agência do Banco 

Alfa localizada no interior do Estado da 

Paraíba. Atualmente exerce a analista 

administrativo. RESP4 geralmente está 

envolvido com processos de back office. 

Possui bastante conhecimento prático 

sobre TI. Antes de trabalhar no Banco 

Alfa, o RESP4 trabalhou em outra 

grande instituição burocrática vinculada 

a Secretaria de Segurança Pública e da 

Defesa Social do Estado da Paraíba. 
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1 - O que você acha de utilizar Tecnologia de informação/Sistemas de informação 

para controlar os processos de negócio do Banco? Comente. 

 

Sou favorável  pois tal utilização é de grande necessidade....É verdade que através 

da TI se dá um controle mais rigoroso sobre as pessoas, e diminui a escala 

hierárquica contudo tal processo se faz necessário, pois visa minimizar riscos nos 

processos, e evitar fraudes por parte dos funcionários 

2 - Como você acha que a implantação de Tecnologia de informação/Sistemas de 

informação influenciou a eficiência da organização? Comente. 

 

A TI além de agilizar os processos, contribui para um maior controle nos processos 

negociais, tornando-o mais eficiente, pois minimiza erros, contudo, nosso banco 

encontra-se tecnologicamente atrasado em relação a outras instituições, motivo que 

nos deixa muitas vezes ineficientes, p ex. A TI trouxe enormes possibilidades e 

facilidades para todas as áreas, e em todos os meios de produção, obrigando as 

instituições financeiras a oferecerem uma série de facilidades tecnológicas as 

empresas de diversos ramos, nosso banco passou um grande período sem investir 

nessa aérea, o que nos tornou ineficiente em face de outras instituições, tanto é que 

um dos nossos maiores investimentos em sistemas de software foi um software 

para automatizar e controlar a cobrança de títulos bancários custou de 12,5% do 

valor de uma sistema similar adotado pelo maior banco público do Brasil, resultado, 

perdemos vários clientes de grande potencial. Logo a TI traz uma grande 

possibilidade de tornar os processos mais eficientes, contudo, se não for feito 

investimento pesado nessa área, além de nos tornarmos ineficientes frente às 

instituições, corremos o risco de perdermos os clientes que já conquistamos 

gerando prejuízo. 
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3 - O que você acha sobre a utilização de Tecnologia de informação/Sistemas de 

informação para gerir os processos de negócio? 

  

É de fundamental importância, no mercado concorrido que nos encontramos não há 

como imaginar uma empresa sem usar TI como um dos principais meios para gerir 

seus processos. E o nosso banco não é diferente, diariamente são usados vários 

sistemas que nos passam informações constante da posição de cada cliente, 

podemos observar,e agir adequadamente graças as informações presentes em 

nossos sistemas, de modo que não como imaginar uma instituição financeira, sem 

fazer uso da TI para Gerir seus negócios, pois trata-se da única ferramenta capaz 

de acompanhar e precisar dados sobre os processos de negócios. 

4 - Fale a respeito da possibilidade da Tecnologia de informação/Sistemas de 

informação, ao suportar os processos de negócio, favorecer a mercantilização das 

burocracias? 

 

Não acredito que a TI, favoreça a mercantilização, na verdade o que acontece é  

uma segmentação de clientes, de forma que possamos oferecer produtos e serviços 

direcionados ao perfil de cada cliente, por ex. Na nova segmentação de carteira a 

ser adotada pelo banco, separamos os clientes por PESSOA FÍSICA, MICRO 

EMPREENDEDOR URBANO, MICRO EMPREENDEDOR RUAL, MPE E MÉDIA E 

GRANDES EMPRESAS entre outras, não se trata de algum tipo de segregação 

onde os clientes estão separados por poder aquisitivo, mas na verdade de uma 

forma que possamos oferecer produtos e serviços adequados à necessidade de 

cada cliente. 
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5 - Fale a respeito da influência da Tecnologia de informação/Sistemas de 

informação sobre os recursos humanos quando a TI/SI é utilizada para apoiar os 

processos de negócio dentro de uma burocracia. 

  

Os recursos humanos têm influência direta da TI, considero de gramnde valia a TI 

que o banco usa para administrar diversas áreas de recursos humanos, um grande 

banco de dados permite a consulta de vários dados dos funcionários, inclusive após 

trabalho feito pela Superintendência, hoje é possível, através de uma simples 

consulta, saber a personalidade do funcionário, características, e aptidões para 

assumir determinadas funções, isso impacta diretamente os processos de negócios, 

pois através desse trabalho os funcionários podem ser alocados em áreas de 

atuação do banco onde mais se identificam. 

6- O que você acha sobre a carga de responsabilidade diária decorrente da 

utilização de Tecnologia de informação/Sistemas de informação para suportar os 

processos de negócio? 

  

Necessário e positivo, infelizmente, por incrível que pareça, o maior problema da TI, 

é a falta de informação sobre como operar os sistemas, logo, além da enorme 

responsabilidade que é lhe dar com tal tecnologia, o fato de, aqui no banco, 

trabalharmos, na grande maioria das vezes “no escuro”, causa uma sensação de 

excesso de responsabilidade, ou, dependendo da personalidade do funcionário, 

uma “falta” de responsabilidade, pois acredita que não precisa tê-la, haja vista que 

não recebeu informações necessárias. 

RESPONDENTE 5 – RESP5 

Gerente Executivo Operacional uma 

agência do Banco Alfa localizada no 

interior do Estado da Paraíba. RESP5 

geralmente está envolvido com 

processos de back office. RESP5 em 

experiências profissionais anteriores 

trabalhou em contato com organizações 

burocráticas do poder Judiciário. 



139 
 

1 - O que você acha de utilizar Tecnologia de informação/Sistemas de informação 

para controlar os processos de negócio do Banco? Comente. 

 

Vejo como uma ferramenta voltada à melhoria dos processos de negócio do Banco 

Alfa através do uso de métodos, técnicas e ferramentas para modelar, publicar, 

controlar e analisar processos operacionais envolvendo pessoas, aplicações, 

documentos e outras fontes de informação. A TI/SI no controle de processo agrega 

um conjunto de práticas que promovem a integração dos processos de negócio com 

pessoas e sistemas dentro de um fluxo contínuo e transparente de informações. 

2 - Como você acha que a implantação de Tecnologia de informação/Sistemas de 

informação influenciou a eficiência da organização? Comente. 

 

No meu ponto de vista, a implantação da TI, facilitou os trabalhos ligados às 

operações financeiras de rotina desta instituição. Os ambientes estão totalmente 

interligados; o fluxo de informações entre as agencias, superintendências e a sede 

do banco passaram a ser ágil e confiável, aumentando assim a produtividade e a 

automatização dos processos de negócios. 

3 - O que você acha sobre a utilização de Tecnologia de informação/Sistemas de 

informação para gerir os processos de negócio? 

 

Pode-se considerar a gestão como um conjunto de processos que englobam 

atividades de planejamento, organização, direção, distribuição e controle de 

recursos de qualquer natureza, visando à racionalização e à efetividade de 

determinado sistema, produto ou serviço. Sob esta perspectiva, a gestão da 

informação deve incluir, em dimensões estratégicas e operacionais, mecanismos 

para obter e utilizar recursos humanos, tecnológicos, financeiros, materiais e físicos 

para o gerenciamento da própria informação, que então deve ser disponibilizada 

como insumo útil e estratégico para indivíduos, grupos e organizações. Gestão 

estratégica da informação, no meu ponto de vista, significa o uso da informação 

com fins estratégicos para obter vantagem competitiva. 



140 
 

4 - Fale a respeito da possibilidade da Tecnologia de informação/Sistemas de 

informação, ao suportar os processos de negócio, favorecer a mercantilização das 

burocracias? 

 

Com a TI/SI surge o favorecimento da mercantilização em detrimento dos princípios 

constitucionais e administrativos, dentre eles os princípios de igualdade, isonomia 

ou imparcialidade e impessoalidade, onde o banco tem a possibilidade de operar 

com as diversas classes sociais. Em detrimento destes princípios, o banco deve dar 

tratamento igualitário aos seus clientes/consumidores obrigando-se a agir 

atendendo aos padrões éticos, de decoro e de probidade vigentes na sociedade. 

5 - Fale a respeito da influência da Tecnologia de informação/Sistemas de 

informação sobre os recursos humanos quando a TI/SI é utilizada para apoiar os 

processos de negócio dentro de uma burocracia. 

 

Muitas são as funções exercidas pela área funcional de recursos humanos e a 

complexidade destas cresce proporcionalmente ao aumento do número de recursos 

humanos de uma organização, assim, aplicações de TI/SI são muitos úteis no apoio 

ao desempenho de funções e tomada de decisões nesta área funcional. A influencia 

da TI/SI é bastante positiva no que se refere às ações adotada pelo Banco Alfa no 

controle de demissão, treinamento, testes, documentação, folha de pagamento, 

fiscalização do patrimônio, controle de férias, horas extras, freqüência dos 

funcionários, administração de benefícios, avaliação de desempenho, planejamento 

de fluxo de trabalho, análise de rotatividade, sucessão de funcionários, 

recrutamento. 

6- O que você acha sobre a carga de responsabilidade diária decorrente da 

utilização de Tecnologia de informação/Sistemas de informação para suportar os 

processos de negócio? 

 

Com a TI/SI os funcionários têm como cumprir os prazos estabelecidos pela 

administração do banco, melhorando assim a imagem perante os clientes, 

conseqüentemente, o relacionamento entre os envolvidos no processo de negócio. 
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RESPONDENTE 6 – RESP6 

Funcionário de uma agência do Banco 

Alfa localizada no interior do Estado da 

Paraíba. RESP6 trabalha diretamente 

com processos de negócio relacionados 

ao atendimento pessoal de clientes na 

agência. Sua experiência profissional 

anterior ocorreu em uma grande 

empresa privada nacional. 

1 - O que você acha de utilizar Tecnologia de informação/Sistemas de informação 

para controlar os processos de negócio do Banco? Comente. 

 

A TI é uma "ferramenta" veio para ajudar a controlar os processos internos do 

banco, de forma a se obter agilidade na identificação de todas as pessoas que 

estão envolvidas nos processos financeiros do banco 

2 - Como você acha que a implantação de Tecnologia de informação/Sistemas de 

informação influenciou a eficiência da organização? Comente. 

 

Ainda há muito a melhorar, mas com a implantação dos processos de TI, acredito 

que, com o decorrer do tempo possibilite a rapidez e agilidade no fluxo dos 

processos, realização de tarefas, tanto para atender o cliente como as instituições 

fiscalizadoras. 

3 - O que você acha sobre a utilização de Tecnologia de informação/Sistemas de 

informação para gerir os processos de negócio? 

 

Na gestão dos processos acredito que TI “amarre” e traga mais fluidez no processo, 

identificando e dando mais controle aos negócios do banco. Conseqüentemente 

diminuindo os riscos da instituição. 
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4 - Fale a respeito da possibilidade da Tecnologia de informação/Sistemas de 

informação, ao suportar os processos de negócio, favorecer a mercantilização das 

burocracias? 

 

Atualmente uma tendência de mercado é a separação de clientes pelo seu perfil. O 

uso da TI nesse processo traz ao banco mais competitividade no mercado; um 

avanço no processo de atendimento e gerenciamento a determinados segmentos. 

5 - Fale a respeito da influência da Tecnologia de informação/Sistemas de 

informação sobre os recursos humanos quando a TI/SI é utilizada para apoiar os 

processos de negócio dentro de uma burocracia. 

 

Na área de RH a TI vem como um instrumento de controle de e permissões de 

acesso para cada nível hierárquico dentro da empresa. Isso traz um controle maior 

das atividades e também segurança na realização de tarefas e procedimentos. 

6- O que você acha sobre a carga de responsabilidade diária decorrente da 

utilização de Tecnologia de informação/Sistemas de informação para suportar os 

processos de negócio? 

 

Para toda empresa ter uma ferramenta que auxilie na construção de procedimentos 

que dêem mais credibilidade e clareza nos procedimentos, impedindo e 

impossibilitando qualquer atividade que venha a causar prejuízo é positiva. Isso 

para uma instituição financeira traz grandes benefícios, pois dá a ela possibilidade 

de identificar e atuar mais rapidamente na raiz do problema. 
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APÊNDICE D – ASSOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE AS PERCEPÇÕ ES DOS 

RESPONDENTES E O MODELO TEÓRICO PROPOSTO. 

 
No quadro abaixo podem ser observadas as associações realizadas pelo 

autor do presente trabalho com as percepções dos respondentes da amostra. Com 
os dados abaixo foram geradas quantificações para embasar inferências sobre a 
validade do modelo teórico proposto pelo presente trabalho. 

 
 

Relacionamento  Categoria  Impacto  Análise de c onteúdo  

Relacionamento da 
burocracia com os 

processos de negócio 

Controle 
 

Disfarce do 
aumento de 

controle sobre os 
PN 

 

Relacionamento da 
burocracia com os 

processos de negócio 
Controle 

Aumento da 
pressão de 

stakeholders 
governamentais 

RESP6: tanto para atender o cliente 
como as instituições fiscalizadoras. 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Controle 
Aumento do 

controle sobre os 
funcionários 

RESP1: P.ex, o simples fato de se 
disponibilizar acesso a recurso 
tecnológico, muito embora necessário 
ao desempenho funcional, provoca, 
subjetivamente, a sensação de inserção 
no processo de negócio da empresa, 
mas constitui um instrumento de 
condução e acompanhamento do 
trabalho individual, uma vez que sujeito 
à eventuais sistemas acessórios de 
filtragem de utilização/desempenho. 
RESP4: Sou favorável, pois tal 
utilização é de grande necessidade....É 
verdade que através da TI se dá um 
controle mais rigoroso sobre as 
pessoas 
RESP6: A TI é uma "ferramenta" veio 
para ajudar a controlar os processos 
internos do banco, de forma a se obter 
agilidade na identificação de todas as 
pessoas que estão envolvidas nos 
processos financeiros do banco. 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Controle 
Diminuição dos 

níveis 
hierárquicos 

RESP4: e diminui a escala hierárquica 
contudo tal processo se faz necessário, 
pois visa minimizar riscos nos 
processos, e evitar fraudes por parte 
dos funcionários. 
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Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com os 
processos de negócio 

Controle 

PN realizados 
conforme a 
idealização 

original 

RESP1: No banco, TI/SI se presta 
como instrumento que assegura (ou 
busca assegurar) o funcionamento 
integral da máquina empresarial, 
segundo padrões de qualidade e 
eficiência pré-concebidos pela sua 
administração, constituindo-se 
ferramentas desenvolvidas a partir de 
modelos ideais com que se trabalha. 
RESP3: Acho que é um suporte 
imprescindível para se ter sempre 
disponíveis as informações sobre os 
negócios, para melhor conduzi-los e 
geri-los, desde que se tenham sistemas 
competitivos, integrados, eficientes e 
capazes de atender as necessidades 
de clientes de variados perfis. 
RESP6: Na área de RH a TI vem como 
um instrumento de controle de e 
permissões de acesso para cada nível 
hierárquico dentro da empresa. Isso 
traz um controle maior das atividades e 
também segurança na realização de 
tarefas e procedimentos. 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com os 
processos de negócio 

Controle 
Quebra de 
barreiras 

geográficas 

RESP5:  o fluxo de informações entre 
as agencias, superintendências e a 
sede do banco passaram a ser ágil e 
confiável 

Relacionamento da 
burocracia com os 

processos de negócio 
Eficiência 

Rotinização de 
tarefas não 
rotineiras 

 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Eficiência 
Facilitação do 

trabalho 
burocrático 

RESP2: Basta estabelecer um 
comparativo dos processos realizados a 
época entre a máquina de escrever, o 
início da implantação do computador e 
sua evolução até os dias atuais. Mesmo 
no início da implantação sofrível do 
computador “dinossauro” em que 
dedicávamos horas na obtenção da 
confecção de simples relatórios e fichas 
analíticas. Estávamos diante de uma 
situação revolucionária de eficiência da 
organização 
RESP5: No meu ponto de vista, a 
implantação da TI, facilitou os trabalhos 
ligados às operações financeiras de 
rotina desta instituição. 
 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Eficiência 
Melhoria dos 

outputs 
(informações) 

RESP4: A TI além de agilizar os 
processos, contribui para um maior 
controle nos processos negociais, 
tornando-o mais eficiente, pois minimiza 
erros. 
RESP5: no meu ponto de vista, significa 
o uso da informação com fins 
estratégicos para obter vantagem 
competitiva. 
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Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Eficiência 
Aumento da 

produtividade 

RESP1: TI/SI tem a importância na 
racionalização dos recursos e capitais 
(inclusive, o intelectual). 
RESP5: aumentando assim a 
produtividade. 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com os 
processos de negócio 

Eficiência 
Automatização 

dos PN 

RESP1: Um exemplo é o 
desenvolvimento de ferramenta 
compartilhada com é o do desconto em 
que, a partir de um sistema local (à 
disposição do cliente), gera-se a base 
de informações que serão tratadas pelo 
sistema de rede (no Banco), para 
facilitar o processamento e o 
fechamento das operações financeiras 
RESP5: e a automatização dos 
processos de negócios. 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com os 
processos de negócio 

Eficiência 
Aumento da 

velocidade dos 
processos 

RESP1: Daí, no banco, vejo que busca 
criar mecanismos que pretendem dar 
rapidez e acerto na 
condução/realização dos processos. 
RESP3: Primeiramente era de vital 
importância organizacional, até uma 
questão de sobrevivência e de 
competitividade, proporcionando a 
realização de operações com rapidez. 
RESP6: acredito que, com o decorrer 
do tempo possibilite a rapidez e 
agilidade no fluxo dos processos. 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com os 
processos de negócio 

Eficiência 
Otimização de 

processos 

RESP1: Volto a questão da dinâmica 
moderna, que impõe a nossa 
organização o "ser eficiente" na sua 
proposta de atuação de mercado, e, 
sem dúvida, o aprimoramento dos 
processos pela inserção de novas 
ferramentas tecnológicas realiza a 
satisfação dessa necessidade frente a 
um cenário concorrencial. 

Relacionamento da 
burocracia com os 

processos de negócio 

Gestão do 
processo 

Propagação do 
conhecimento 
sobre os PN 

 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Gestão do 
processo 

Compartilhament
o de informações 

 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Gestão do 
processo 

Aumento no 
controle de 
normas e 

procedimentos 

RESP1: Além disso, no eixo da 
produção, permite segmentar o trabalho 
e, eventualmente, melhor identificar 
"gargalos", adequando-se soluções e 
oportunizando melhorias. Na verdade, a 
gestão não deve descuidar de 
acompanhamento e controle, mesmo 
que por amostragem, e a TI/SI torna-se 
o instrumento indispensável para esse 
fim. 
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Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Gestão do 
processo 

Melhoria na 
gestão de fluxos 

internos 

RESP1: No banco, a grande relevância 
se dá otimização do fluxo interno dos 
processos. 
RESP3: Primeiramente era de vital 
importância organizacional, até uma 
questão de sobrevivência e de 
competitividade, proporcionando a 
realização de operações com [...], 
melhor planejamento, controle e 
explicitação dos processos. 
RESP4: pois trata-se da única 
ferramenta capaz de acompanhar e 
precisar dados sobre os processos de 
negócios. 
RESP6: traga mais fluidez no processo, 
identificando e dando mais controle aos 
negócios do banco. 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com os 
processos de negócio 

Gestão do 
processo 

Aumento da 
complexidade dos 

processos de 
produção 

RESP2: Por mais que pareçam 
evoluídos (os sistemas de informação) 
em muitos casos complicam ou deixam 
a desejar. 
RESP2: No início parece divertido que 
você tenha à mão o controle de um 
número incomensurável de informações 
e possibilidades que aos poucos vão se 
somando e envolvendo as decisões de 
tal maneira que ao “final” parece ter 
faltado ou sobrado algo que seria 
determinante. 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com os 
processos de negócio 

Gestão do 
processo 

Aumento da 
transparência dos 

processos 
 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com os 
processos de negócio 

Gestão do 
processo 

Redução da 
complexidade dos 

processos 

RESP4: E o nosso banco não é 
diferente, diariamente são usados 
vários sistemas que nos passam 
informações constante da posição de 
cada cliente, podemos observar,e agir 
adequadamente graças as informações 
presentes em nossos sistemas, de 
modo que não como imaginar uma 
instituição financeira, sem fazer uso da 
TI para Gerir seus negócios. 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com os 
processos de negócio 

Gestão do 
processo 

Melhoria na 
coordenação de 

processos 
interdependentes 

RESP3: Ferramenta fundamental 
quando se busca a excelência dos 
resultados, uma gestão inteligente, 
eficiente e focada nas necessidades da 
empresa e do cliente. E possibilita 
também que se façam análises de 
processos de forma mais ampla e 
personalizada. 
RESP5: Os ambientes estão totalmente 
interligados; o fluxo de informações 
entre as agencias, superintendências e 
a sede do banco passaram a ser ágil e 
confiável. 
RESP6: Na gestão dos processos 
acredito que TI “amarre”. 
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Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com os 
processos de negócio 

Gestão do 
processo 

Integração entre 
sistemas sociais e 

técnicos 

RESP5: A TI/SI no controle de processo 
agrega um conjunto de práticas que 
promovem a integração dos processos 
de negócio com pessoas e sistemas 
dentro de um fluxo contínuo e 
transparente de informações. 

Relacionamento da 
burocracia com os 

processos de negócio 

Mercantiliza
ção 

Cidadãos como 
clientes perante a 
realização dos PN 

RESP1: A questão é, no caso Banco 
(aliás, como no caso de qualquer 
empresa), se interessa potencializar 
essa oportunidade e transformá-la em 
negócio efetivo. Não vejo que isso diga 
respeito a qualquer espécie de 
segregação, tão-somente se constituiria 
na (re)definição do público externo. 
RESP2: Aparentemente ela está a 
serviço de todos (clientes) sem 
distinção ou uma ordem preferencial 
pré-estabelecida. 
RESP3: Possibilita a operacionalização 
(venda) de um leque de produtos e 
serviços que possa atender a vários 
segmentos de clientes, principalmente 
pela facilidade de aquisição 
disponibilizada nos sistemas, através 
dos terminais de atendimento. 
RESP4: Não acredito que a TI, favoreça 
a mercantilização, na verdade o que 
acontece é  uma segmentação de 
clientes, de forma que possamos 
oferecer produtos e serviços 
direcionados ao perfil de cada cliente. 
RESP6: Atualmente uma tendência de 
mercado é a separação de clientes pelo 
seu perfil. O uso da TI nesse processo 
traz ao banco mais competitividade no 
mercado; um avanço no processo de 
atendimento e gerenciamento a 
determinados segmentos. 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Mercantiliza
ção 

Favorecimento da 
mercantilização 
em detrimento à 

igualdade e 
imparcialidade 

RESP5: Com a TI/SI surge o 
favorecimento da mercantilização em 
detrimento dos princípios 
constitucionais e administrativos, dentre 
eles os princípios de igualdade, 
isonomia ou imparcialidade e 
impessoalidade, onde o banco tem a 
possibilidade de operar com as diversas 
classes sociais. Em detrimento destes 
princípios, o banco deve dar tratamento 
igualitário aos seus 
clientes/consumidores obrigando-se a 
agir atendendo aos padrões éticos, de 
decoro e de probidade vigentes na 
sociedade. 
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Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com os 
processos de negócio 

Mercantiliza
ção 

Orientação para o 
consumidor e a 
prestação de 

serviços 

RESP1: Nesse tópico, um aspecto 
importante diz respeito ao processo de 
segmentação do mercado atendido. É 
evidente que, a partir de TI/SI, tem-se a 
possibilidade de operar com grupos 
distintos, consolidados por critérios e 
validadores diversos que sejam de 
interesse da organização e que cumpre 
a ela definir. 
RESP4: por ex. Na nova segmentação 
de carteira a ser adotada pelo banco, 
separamos os clientes por PESSOA 
FÍSICA, MICRO EMPREENDEDOR 
URBANO, MICRO EMPREENDEDOR 
RUAL, MPE E MÉDIA E GRANDES 
EMPRESAS entre outras, não se trata 
de algum tipo de segregação onde os 
clientes estão separados por poder 
aquisitivo, mas na verdade de uma 
forma que possamos oferecer produtos 
e serviços adequados à necessidade de 
cada cliente. 

Relacionamento da 
burocracia com os 

processos de negócio 

Recursos 
humanos 

Aumento da 
motivação e 

comprometimento 
dos funcionários 

RESP2: Isso garante uma situação 
confortável em um primeiro momento, 
principalmente quando o 
relacionamento se dá em nível de 
informação de dados. 

Relacionamento da 
burocracia com os 

processos de negócio 

Recursos 
humanos 

Utilização da 
burocracia como 

escudo de 
proteção contra 
outros colegas e 
a organização 

RESP2: O usuário sente que tem o 
controle das ações e que por isso pode 
argumentar com mais segurança. 

Relacionamento da 
burocracia com os 

processos de negócio 

Recursos 
humanos 

Diferenciação do 
trabalho bancário 

em direção ao 
trabalho imaterial 

 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Recursos 
humanos 

Diminuição do 
contato dos 

gestores com os 
funcionários 

 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Recursos 
humanos 

Geração de maior 
comprometimento 
dos funcionários 

RESP3: A TI é um instrumento que 
possibilita aos recursos humanos 
melhor desempenho de suas 
atividades, maior produtividade, 
aperfeiçoamento das tarefas, serviço de 
qualidade, capacitação, 
desenvolvimento pessoal e, 
conseqüentemente, melhores 
resultados para as empresas. 
RESP4: isso impacta diretamente os 
processos de negócios, pois através 
desse trabalho os funcionários podem 
ser alocados em áreas de atuação do 
banco onde mais se identificam. 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Recursos 
humanos 

Burla e não 
preenchimento de 

dados 
informacionais 
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Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Recursos 
humanos 

Aumento da 
coerção pelo 
aumento de 

controle 

RESP2: Por isso deixa a desejar que 
não exista espaço para participação 
ativa dos usuários em um cenário 
crítico permanente. É como se esses 
usuários fossem “máquinas” ou parte 
dos programas (robôs). A máquina e o 
programa conduzem o usuário, dessa 
maneira é que se sente o operador. 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Recursos 
humanos 

Informação 
utilizada como 

meio de poder na 
organização 

RESP1: De pronto, no Banco, p.ex., 
diferencia profissionais na medida em 
que a busca, operação e interpretação 
do que é oferecido pelo SI reproduz um 
discurso de "profissional competente", 
"profissional preparado", "profissional 
eficiente", "profissional diferenciado", 
etc. 
RESP2: O sistema comanda, arrasta e 
poucas pessoas opinam e trabalham na 
formação das idéias, digamos que 
existe uma elite pensante de mente 
privilegiada que impõe os modelos. 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com os 
processos de negócio 

Recursos 
humanos 

Aumento das 
habilidades 

requeridas pelos 
funcionários da 

organização 

RESP1: A especialização das rotinas 
ligadas aos processos realizados a 
partir dos SI criam tal situação, mas, 
longe de se vê isso como embaraço, 
entendo que, no Banco, é uma etapa 
necessária para a qual o público interno 
deve buscar preparação técnica-
funcional. 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com os 
processos de negócio 

Recursos 
humanos 

Criação novos 
empregos 

 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com os 
processos de negócio 

Recursos 
humanos 

Eliminação de 
vagas de trabalho  

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com os 
processos de negócio 

Recursos 
humanos 

Mudanças 
culturais 

RESP1: A introdução de TI/SI impacta 
em termos culturais da organização, 
sobretudo. 
RESP2: As pessoas tinham o 
computador como um ser inteligente 
superior ao homem (eu tenho várias 
estórias engraçadas sobre isso). 
Algumas poucas resistências foram 
minadas rapidamente, como aquelas 
dos adeptos da máquina de datilografia 
que por sinal não foi totalmente abolida 
do sistema 
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Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com a 
burocracia 

Responsabil
idade 

Aumento da 
pressão por 

prazos 

RESP2: Sem contar que a sobrecarga 
de informações obriga o usuário a 
conhecer de tudo um pouco, ou seja, 
ser uma espécie de generalista. 
RESP3: A alimentação/atualização 
diária dos sistemas depende do bom 
funcionamento destes, e requer 
cumprimento de prazos e horários, 
algumas vezes difíceis de se cumprir, o 
que exige desdobramento do pessoal, 
principalmente de gestores, a fim de 
evitar maiores prejuízos por defasagem 
de informações. 
RESP4: o fato de, aqui no banco, 
trabalharmos, na grande maioria das 
vezes “no escuro”, causa uma 
sensação de excesso de 
responsabilidade. 
RESP5: Com a TI/SI os funcionários 
têm como cumprir os prazos 
estabelecidos pela administração do 
banco 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com os 
processos de negócio 

Responsabil
idade 

Melhoria da 
imagem 

organizacional 
perante os 

stakeholders 

RESP1: Positiva, no sentido de que 
corresponde aquilo que se espera 
alcançar como resultado (o que a 
administração do Banco, p.ex., define 
em termos de programa estratégico). 
Não há como fugir pela idéia da "etapa 
necessária". Cumpre ao corpo funcional 
perceber que isso é uma realidade de 
mercado, do modo com se estabelecem 
as relações de negócios no mundo 
globalizado. Não há espaço empresarial 
que não esteja atento a essa realidade 
RESP5: melhorando assim a imagem 
perante os clientes, conseqüentemente, 
o relacionamento entre os envolvidos 
no processo de negócio. 

Relacionamento dos 
sistemas de 

informação com os 
processos de negócio 

Responsabil
idade 

Melhoria do 
relacionamento 
com os clientes 

RESP2: Mas é impressionante como o 
cliente se sente prestigiado ou 
maravilhado diante do acervo de 
informações em seu respeito. 
RESP1: De uma forma geral, vejo 
necessário, na medida em que atende 
ao que é imposto pela atual dinâmica 
das relações vinculadas às atividades-
fim que envolvem a empresa, o público 
interno e o público externo. 
RESP6: Isso para uma instituição 
financeira traz grandes benefícios, pois 
dá a ela possibilidade de identificar e 
atuar mais rapidamente na raiz do 
problema 

 
 
 
 
 
 



151 
 

ANEXO A – QUESTIONÁRIO APLICADO PELA CONSULTORIA E RELAÇÕES 

DAS PERGUNTAS COM O REFERÊNCIAL TEÓRICO. 

 
 O survey abaixo foi aplicado para os funcionários envolvidos com o processo 
de crédito do Banco Alfa. O preenchimento das informações foi por meio eletrônico. 
As pessoas deveriam responder as perguntas com uma escala do tipo Likert, 
variando de 1 (um) até 5 (cinco), significando respectivamente “Discordo 
completamente” e “Concordo plenamente”. Também havia a opção 0 (zero), que 
significava “Não sei / não consigo avaliar”. Descrição do cabeçalho da seção que 
questionava os entrevistados sobre a utilização dos sistemas de informação do 
Banco Alfa no processo de crédito: “Sobre os sistemas disponibilizados pelo Banco 
Alfa para os processos de crédito, avalie abaixo”. 

A associação abaixo entre as questões do survey foi realizada condiserando-
se a compreensão do autor da presente pesquisa sobre a temática geral da 
dissertação. 
 
 

Ordem  
 

Questão 
 

 
Relacionamento com as 
categorias sugeridas a 

priori  no referencial 
teórico 

 

1 

 
Os sistemas utilizados atendem a necessidade 

do processo. 
 

Gestão do processo 

2 

 
Existem partes do processo que deveriam ou 
poderiam ser apoiadas por sistemas, mas não 

são. 
 

Controle 

3 
 

Os sistemas são fáceis de usar. 
 

Eficiência 

4 

 
Os sistemas apresentam tempo de resposta 

adequado à execução das atividades 
rotineiras. 

 

Eficiência 

5 

 
Os sistemas apresentam níveis de integração 

compatíveis com as necessidades do 
processo. 

 

Eficiência 

6 

 
Os mecanismos de segurança de acesso às 

informações e aos sistemas são efetivos. 
 

Recursos humanos 
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7 

 
Os sistemas são estáveis e os índices de erros 

são irrelevantes. 
 

Controle 

8 

 
A documentação sobre utilização dos sistemas 

(manual do usuário, help on-line) está 
disponível e ajuda na sua utilização. 

 

Recursos humanos 

9 

 
Os sistemas são facilmente adaptáveis para 

incorporar novas funcionalidades. 
 

Eficiência 

10 
 

Os sistemas facilitam a gestão do processo. 
 

Gestão do processo 

 


