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Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar um panorama sobre artigos científicos, 

publicados na base Scopus, e patentes, concedidas pelos escritórios internacionais de registros 

de propriedade intelectual, sobre o tema governança de tecnologia da informação. Para tanto 

foi realizada uma revisão de literatura dos principais conceitos envolvidos, tendo como achados 

124 trabalhos científicos acerca do tema. O estudo detalhou os 10 artigos mais citados bem 

como os 10 mais recentes. Na sequência são apresentados os 57 documentos encontrados na 

base de patentes Lens sobre o tema proposto com o detalhamento das 10 patentes mais citadas. 

O estudo concluiu pela existência de inventos relacionados ao tema, principalmente sobre 

métodos e sistemas de apoio à Governança de Tecnologia da Informação. 

 

Palavras-chave: Governança, Inovação, Tecnologia da Informação, Governança de 

Tecnologia da Informação.  

 

1. Introdução 

Muito se fala em governança no contexto das organizações públicas e privadas, normalmente 

como estrutura ou instrumento para a execução de processos de interação e tomada de decisão 

entre os atores envolvidos em um determinado problema coletivo. Segundo o Isaca (2012), a 

Governança garante que as necessidades, condições e opções das partes interessadas sejam 

avaliadas a fim de determinar objetivos corporativos acordados e equilibrados; definindo a 

direção por meio de priorizações e tomadas de decisão; e monitorando o desempenho e a 

conformidade com a direção e os objetivos estabelecidos. 

A inovação está presente na sociedade em todas as áreas e segmentos e muitos confundem 

inovação com novas ideias, belas concepções e teorias do que fazer ou como algo deveria ser. 

Normalmente a mudança em si, a construção do novo, não está associada. Inovação é mais do 

que a ideia, é ideia aplicada, executada. Os processos, os produtos, a sociedade, o mundo 



transformado, melhorado, recriado. Inovador não é quem tem boas ideias, inovador é quem tem 

a capacidade de, com uma boa ideia nas mãos, transformar o mundo a seu redor, agregando 

valor, seja econômico, social ou pessoal. Enfrentar e vencer os desafios, transformar, criar o 

novo (AUDI, 2017). 

Em um conceito mais recente, inovação pode ser descrita como a implementação de um novo 

ou relevante recurso para a empresa, podendo ser um produto, processo, marketing e método; 

com o intuito de reafirmar uma posição competitiva, além de aumento de conhecimento 

(OECD, 2018). 

A Tecnologia da Informação (TI) pode ser vista como o conjunto de sistemas de informação de 

uma organização – a infraestrutura, a arquitetura e a gestão que os supervisiona. Assume-se que 

o papel da TI é fornecer serviços que devem apoiar o negócio na busca de seus objetivos. O 

bom uso da TI viabiliza a gestão para resultados e permite o foco no melhor atendimento do 

cliente. As funções organizacionais continuam a existir, quase sempre, mas a TI torna os 

processos organizacionais uma realidade (VERAS, 2019). 

Governança de Tecnologia da Informação (GTI) é o termo usado para descrever a forma como 

as pessoas responsáveis pela governança de uma organização considerarão a TI em supervisão, 

monitoramento, controle e direção. A forma como a TI é aplicada na organização terá um 

grande impacto sobre o alcance (ou não) da visão, da missão e dos objetivos estratégicos da 

organização (HEINDRICKSON, SANTOS JUNIOR, 2014). Para Weill e Ross (2006, p. 8), 

GTI é a especificação dos direitos decisórios e do framework de responsabilidades para 

estimular comportamentos desejáveis na utilização da Tecnologia da Informação.  

Lunardi, Becker e Maçada (2011, p. 10) afirmam que GTI consiste no sistema responsável pela 

distribuição de responsabilidades e direitos sobre as decisões de TI, bem como pelo 

gerenciamento e controle dos recursos tecnológicos da organização, buscando, dessa forma, 

garantir o alinhamento da TI às estratégias e aos objetivos organizacionais. As definições de 

GTI possuem, em comum, aspectos que tratam de estrutura, processos, controle e pessoas da 

TI, alinhamento da TI com os processos de negócio, estratégias e objetivos da organização, 

tomada de decisão e geração de valor para a organização (PETERSON, 2004; ALVES et al., 

2013).  

O objetivo do presente estudo é apresentar um panorama sobre artigos científicos, publicados 

na base Scopus, e patentes, concedidas pelos escritórios internacionais de registros de 



propriedade intelectual, sobre o tema governança de tecnologia da informação. Inicialmente foi 

feita uma revisão de literatura sobre o tema na base Scopus. No item seguinte é apresentada a 

metodologia de pesquisa empregada, seguidos por mais dois itens de apresentação dos 

resultados da pesquisa e uma conclusão.  

 

2. Revisão de Literatura 

 

A pesquisa bibliográfica na base Scopus para melhor entendimento do tema estudado. Foi 

utilizada a palavra-chave innovatio*, para a pesquisa inicial, que recuperou 462.926 

documentos para o período de 1857 a 2022. Em seguida, foram aplicados os seguintes filtros: 

tipos de documentos - article, review, conference paper, conference review; área do 

conhecimento: Computer Science; expressão de busca: “information technology governance”.  

A pesquisa recuperou 124 documentos do período de 1992 a 2021. A Figura 1 apresenta a 

evolução dos documentos por ano. Observa-se que o pico ocorreu em 2018, com 23 documentos 

em destaque. 

 

Figura 1 - Evolução dos documentos por ano. 

Fonte: Scopus 

A Figura 2 apresenta os percentuais por área do conhecimento. O destaque é para a área de 

Computer Science, devido ao filtro aplicado. Outras áreas de destaque são Social Sciences 

(14,4%) e Business, management and Accounting (12,6%). 

 



 

Figura 2 - Distribuição percentual por área do conhecimento: 

Fonte: Scopus 

A partir da pesquisa de 124 documentos também foram identificados os 10 artigos mais citados, 

que trataram de diversos assuntos tais como: novos conceitos teóricos e percepções sobre 

inovação digital e pesquisa em gestão (NAMBISAN et al., 2017); a adoção da terceirização de 

TI (LOH, VENKATRAMAN, 1992); etapas para estruturaração de estudos de caso (PAN, 

TAN, 2011); o impacto de fatores organizacionais e tecnológicos na adoção de data warehouse 

(RAMAMURTHY, SEM, SINHA, 2008); a economia do blockchain (BECK, MÜLLER-

BLOCH, KING, 2018);  o fenômeno do cumprimento de requisitos orientado pelo usuário 

visando a implementação de inovações de TI mais rapidamente (GYÖRY et al, 2012);  a 

necessidade de integração horizontal do gerenciamento de processos de negócios e de TI, para 

permitir negócios estratégicos e operacionais com alinhamento de TI (RAHIMI, MØLLER, 

HVAM, 2016); planejamento estratégico de sistemas de informação (TEUBNER, 2007);  de 

processo de governança em redes de inovação (GHAZAWNEH, HENFRIDSSON, 2010). 

Mais recentemente, Magnusson, Päivärinta e Koutsikouri (2021) exploraram as práticas de 

ambidestria digital no setor público. Chen et al (2021) analisaram a influência da capacidade 

de ambidestria em TI, ou seja, exploração e explotação de TI, na inovação de serviços e no 

desempenho financeiro em empresas de manufatura. Rainero e Modarelli (2021) destacaram o 

potencial do blockchain do ponto de vista da gestão pública. Chatti et al (2020) trataram do uso 



de sistemas de gestão empresarial (ERP) pelas pequenas e médias empresas (PMEs). Singh, 

Baird e Mathiassen (2020) sintetizaram o conhecimento teórico e prático sobre como as 

organizações podem aplicar pragmaticamente a ambidestria em contextos altamente dinâmicos 

para orquestrar e coordenar a inovação e a operação de seus serviços de TI. Mabrouk (2020) 

forneceu uma abordagem prática de como priorizar os fatores críticos de sucesso que 

influenciam o desempenho da cadeia de suprimentos em PMEs. Mahalle, Young e Tao (2020) 

analisaram o investimento em TI, no cenário econômico atual, relativos às tecnologias mais 

recentes no mundo digital. Mikalef et al.(2020) estudaram a interação entre os recursos 

analíticos de big data e suas práticas de governança de informações como recursos de inovação. 

Singh e Sahu (2020) apresentaram uma extensa revisão sistemática da literatura sobre sistemas 

de informação verdes para contribuir com a pesquisa avançada neste campo. Pereira, Luna-

Reyes e Gil-Garcia (2020) propuseram uma estrutura estratégica para compreender o papel e 

os efeitos dos novos arranjos de governança em cidades inteligentes. 

Observa-se nos artigos pesquisados mais recentes, a presença de assuntos de vanguarda no 

campo da tecnologia da informação como big data, blockchain, transformação digital e cidades 

inteligentes. 

 

3. Metodologia 

 

O presente artigo pode ser classificado como de revisão em que são realizadas avaliações 

críticas e análises dos artigos publicados sobre o tema governança de tecnologia da informação 

e seguiu as seguintes etapas: 

- pesquisa bibliográfica na base Scopus de uma abordagem conceitual sobre o tema; 

- pesquisa na base Lens1 para; 

- levantar as patentes concedidas sobre o tema escolhido,  

- identificar as principais patentes depositadas; 

- identificar os principais depositantes e suas jurisdições; 

- identificar as principais áreas tecnológicas. 

 

 
1 Disponível em: https://www.lens.org/ 



4. Resultados da Pesquisa 

 

A informação tecnológica contida em documentos de patentes permite saber o que já foi 

desenvolvido em uma determinada área, as rotas tecnológicas usadas e outros dados 

importantes para quem precisa inovar. Para a pesquisa de patentes adotou-se a base Lens 

utilizando a seguinte expressão de busca “information technology governance”. Foram 

encontrados 57 documentos de patentes, sendo 22 concedidas e 35 submetidas. A Figura 3 

apresenta a distribuição das publicações dos documentos ao longo do período. Observa-se que 

que em 2012 houve a maior quantidade documentos depositados sobre o tema. Nos anos 

seguintes houve uma queda expressiva com um a pequena recuperação em 2017, 2019 e 2020. 

 

 

Figura 3 – publicações das patentes por ano 

Fonte: Base Lens 

A Figura 4 apresenta as principais depositantes de patentes no período. A IBM é a maior 

depositante com 24 documentos de patentes, seguida pela Tripwire com 8 e a Great-Circle 

Tech com 5. Contudo, existem vários depositantes individuais. 

O portal da World Intellectual Property Organization (WIPO) dá acesso a termos técnicos e 

científicos provenientes de documentos de patentes. A finalidade é promover o uso coerente e 

rigoroso de termos em vários idiomas, assim como facilitar a pesquisa e a divulgação de 

conhecimento técnico e científico. Utilizando-se a expressão de busca “information technology 

governance” na opção “linguistic search”, foi possível obter um mapa conceitual do tema, que 



é apresentado na Figura 5. A governança de TI, conforme explicitado no resultado da busca na 

WIPO, é a capacidade organizacional exercida pela Diretoria, pela administração executiva e 

pela gerência de TI para controlar a formulação e a implementação da estratégia de TI e, desta 

forma, assegurar a fusão entre os negócios e a TI.  

 

 
Figura 4 – principais empresas depositantes dos documentos das patentes 

Fonte: Base Lens 

As relações existentes na figura podem ser interpretadas de acordo coma legenda: os tracejados 

indicam relações associativas entre dois conceitos; as linhas em azul indicam relação genérica 

ou parcial entre dois conceitos; e as bolas vermelhas indicam que o conceito pertence a um 

campo/subcampo temático diferente. Pode-se identificar os conceitos relacionados à GTI: 

business intelligence e information age. Contudo o mapa conceitual mostra que o conceito de 

business intelligence intermedia as relações indiretas de outros conceitos com a GTI, tais como: 

data governance, complex event processing, operational efficiency e on-line analytical 

processing. 

Prosseguindo a análise dos resultados, o Quadro 1 apresenta as patentes mais citadas. Observa-

se que todas as patentes foram concedidas pelo escritório americano de patentes. O Quadro 2 

apresenta a jurisdição das patentes concedidas e submetidas. 

Difalco, Keeler e Warmack (2019, 2016) apresentaram métodos e sistemas para auditoria de 

mudança automatizada da infraestrutura de TI de uma empresa, incluindo detecção 

independente de mudanças, reconciliação de mudanças detectadas e relatórios independentes, 



para efetuar uma tríade de controles sobre o gerenciamento de mudanças dentro da 

infraestrutura de TI, controles preventivos, controles de detecção e controles corretivos. Brown 

et al (2018) patentearam métodos e sistemas para governar a identificação de serviços em um 

modelo de governança em uma arquitetura orientada a serviços (SOA). 

 

 
Figura 3 – Mapa conceitual 

Fonte: WIPO Pearl2 

Cao et al (2010) patentearam um método ou sistema para determinar a temperatura de um ou 

mais componentes empresariais pelas métricas associadas a um componente empresarial 

usando dados de referência. As temperaturas determinadas para as métricas são agregadas em 

uma temperatura representativa para um componente de negócios usando um algoritmo 

selecionado. Cao et al (2013a, 2013b) apresentaram método e sistema para determinar uma ou 

mais falhas de um ou mais componentes empresariais usando uma análise multi-dimensional 

de falhas. Cao et al (2012a, 2012d) patentearam um método e sistema para analisar o 

desempenho e as oportunidades de negócios gerando uma ou mais séries de visualizações de 

mapas de calor de componentes de negócios por uma pluralidade de dimensões. Cao et al 

(2012b, 2012c) protegeram um sistema e método para inferir e visualizar correlações de 

 
2 Disponível em: https://www.wipo.int/reference/en/wipopearl/ 



diferentes aspectos comerciais para a transformação de modelos de negócios empresariais. 

Observa-se que das 10 patentes mais citadas, sete foram propostas pelos mesmos inventores, 

são de propriedade da IBM e tratam de transformações nos negócios. 

Quadro 1 – As 10 patentes mais citadas. 

Patente Referência 
Data de 

Concessão 

Nr 

citações 

US 10264022 B2 Difalco, Keeler e Warmack (2019) 16/08/2019 168 

US 10152692 B2 Brown et al (2018) 11/12/2018 111 

US 9256841 B2 Difalco, Keeler e Warmack (2016) 08/05/2012 106 

US 2010/0082385 A1 Cao et al. (2010) 01/04/2010 97 

US 8359216 B2 Cao et al. (2013a) 22/01/2013 94 

US 2010/0082387 A1 Cao et al. (2013b) 22/01/2013 94 

US 2010/0082386 A1 Cao et al. (2012a) 27/03/2012 93 

US 2010/0082696 A1 Cao et al. (2012b) 08/05/2012 93 

US 8175911 B2 Cao et al. (2012c) 08/05/2012 93 

US 8145518 B2 Cao et al. (2012c) 27/03/2012 93 

 Fonte: Base Lens 

Outro aspecto analisado é a classificação das patentes concedidas e submetidas. A Classificação 

Internacional de Patentes, conhecida pela sigla IPC (International Patent Classification), foi 

estabelecida pelo Acordo de Estrasburgo em 1971 e prevê um sistema hierárquico de símbolos 

para a classificação de Patentes de Invenção e de Modelo de Utilidade de acordo com as 

diferentes áreas tecnológicas a que pertencem. A IPC é adotada por mais de 100 países e 

coordenada pela WIPO. 

Quadro 2 – Jurisdições das patentes concedidas e submetidas 

Jurisdição Patentes Concedidas Patentes Submetidas 

Estados Unidos USPTO 22 32 

WIPO 0 3 

Fonte: Base Lens 

O Quadro 3 apresenta as principais classificações até o nível de grupo. O resultado mostra que 

os principais códigos IPC se concentram em sistemas e métodos de processamento de dados, 

que são as subclasses G06F e G06Q. Também foram identificados alguns códigos relativos à 

transmissão de informações, que é a subclasse H04L. 

 



Quadro 3 – Códigos IPC das patentes recuperadas 

Código IPC Descrição 

G06F17 

Física – Cômputo, cálculo ou contagem – processamento elétrico de dados 

digitais - computação digital ou equipamento ou métodos de processamento 

de dados, especialmente adaptados para funções específicas 

G06Q10 

Física – Cômputo, cálculo ou contagem – sistemas ou métodos de processamento 

de dados, especialmente adaptados para propósitos administrativos, comerciais, 

financeiros, de gerenciamento, supervisão ou predição, não incluídos em outro local 

- Administração; Gerenciamento. 

G06Q30 

Física – Cômputo, cálculo ou contagem – sistemas ou métodos de processamento 

de dados, especialmente adaptados para propósitos administrativos, comerciais, 

financeiros, de gerenciamento, supervisão ou predição, não incluídos em outro local 

- Comércio, p. ex. compras ou comércio eletrônico (‘e-commerce’) / 

Transações de compra, venda ou leasing. 

H04L12 

Eletricidade – Técnica de comunicação elétrica - Transmissão de informação 

digital, p. ex. comunicação telegráfica - Redes caracterizadas pela função de 

comutação. 

H04L29 

Eletricidade – Técnica de comunicação elétrica - Transmissão de informação 

digital, p. ex. comunicação telegráfica - Disposições, aparelhos, circuitos ou 

sistemas, não abrangidos por um único dos grupos H04L01/00-H04L 27/00 / 

caracterizadas por um protocolo. 

Fonte: Base Lens 

Por fim, foram identificados os artigos mais citados pelas patentes, que trataram dos seguintes 

temas: a modularização de um sistema (PARNAS, 1972); uma nova abordagem para 

representar árvores de estruturas de dados (SHNEIDERMAN, 2012); modelo de maturidade 

CMM (PAULK et al, 1993); protocolo de gerenciamento de rede simples (CASE et al., 1990); 

visualização de grandes conjuntos hierárquicos de dados (BEDERSON, SHNEIDERMAN, 

WATTENBERG, 2002); transformações nos modelos de negócios utilizando componentes e 

orientação a serviços (CHERBAKOV et al., 2005); métricas e dados dos resultados do uso de 

CMM pela Motorola (DIAZ, SLIGO, 1997); a complexidade das tarefas e atividades de busca 

de informações em rotinas de trabalho da vida real (BYSTRÖM, 2002); níveis de maturidade 



das linha de produtos de softwares e modelos organizacionais (BOSCH, 2002); capacidade de 

colaboração de equipes com grandes efetivos (GRATTON, ERICKSON, 2007). 

 

5. Conclusão 

O presente artigo apresentou um panorama dos artigos científicos publicados na base Scopus e 

das patentes submetidas e concedidas sobre governança de TI. Percebe-se que alguns setores já 

avançaram mais no entendimento do papel da governança, expandindo-o também para englobar 

a necessidade de as organizações inovarem, perpassando pelo uso da TI como ferramenta que 

capacita a inovação. 

Este estudo conclui que existem inventos no mercado de patentes submetidas e concedidas 

pelos escritórios internacionais de registro de propriedade intelectual sobre o tema Governança 

de Tecnologia da Informação. Apesar de o número de documentos ser relativamente pequeno, 

foi possível verificar a existência de vários inventos descrevendo sistemas e métodos de apoio 

à Governança de Tecnologia da Informação para uma organização. 

A IBM, multinacional americana do ramo de tecnologia da informação, tem o protagonismo 

das patentes submetidas e concedidas, concentrando 34% de todos os documentos encontrados 

acerca do tema estudado. O escritório americano USPTO possui a maioria das patentes 

submetidas e concedidas. 

Como perspectiva futura, ampliar a pesquisa usando palavras-chave que delimitam o escopo da 

governança de TI visando ampliar a recuperação de patentes. 
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