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Resumo:  
 

As mais diversas pesquisas apontam para a necessidade de um planejamento 
estratégico que tem foco na integração e alinhamento entre as áreas de negócios 
e de tecnologia da informação, definindo essa integração como um dos principais 
fatores de retorno do investimento e de agregação de valor ao negócio. A essa 
integração dá-se o nome de alinhamento estratégico de tecnologia da informação, 
apontada como um dos determinantes do retorno do investimento e de agregação 
de valor ao negócio. A presente pesquisa propôs avaliar como ocorre o 
alinhamento estratégico de negócios e de tecnologia da informação. Para tal foi 
realizado um estudo de múltiplos casos em que se identificou a perspectiva de 
alinhamento estratégico e o nível de maturidade do alinhamento estratégico entre 
tecnologia da informação e negócio em três instituições de ensino superior privado 
na aplicação dos serviços de EAD. A pesquisa pode ser classificada como um 
estudo de múltiplos casos exploratório-descritivo, de abordagem qualitativa. Os 
instrumentos de coleta de dados foram a entrevista semi-estruturada, desenvolvida 
no modelo de avaliação do alinhamento estratégico de Henderson e Venkatraman 
(1993) e o formulário adaptado a partir do questionário sintético, modelo de 
maturidade de Luftman (2000). A partir da análise dos dados, pode-se identificar a 
perspectiva do alinhamento estratégico pela qual cada instituição se orienta, bem 
como o nível de maturidade do alinhamento estratégico entre a área de TI e as 
demais áreas de negócio. Os resultados da pesquisa apresentaram elementos que 
servirão de base para futuros estudos, ressaltando a importância do alinhamento 
entre as áreas de negócios e de TI para alcançar um desempenho superior a e 
eficácia organizacional. 
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