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1. Contextualização 
 

Com a crescente digitalização mundial, impulsionada e baseada no sucesso 

das megatendências de tecnologia da informação (TI) como social, móvel, 

analítica e computação em nuvem como o "elo das forças" (DIALLO et al., 2014), 

as empresas precisam buscar a inovação digital para melhorar ou mudar os seus 

modelos de negócio. Se elas não conseguem reagir mais rápido que seus 

concorrentes, correm o risco de perder sua vantagem competitiva. À medida que a 

mudança tecnológica acelera e novas soluções digitais surgem, muitas empresas 

sentem a pressão de realizar uma transformação digital devido à mudança de 

preferências e expectativas dos clientes e usuários (HORLACH et al., 2016). 

Interrupções digitais, mudanças exigentes nos modelos de negócios, ciclos de 

inovação mais curtos e reações em tempo real à demanda dos clientes estão 

mudando o papel da TI. Os serviços de TI estão se tornando o principal modo pelo 

qual muitas empresas - especialmente aquelas da "nova economia" - envolvem 

clientes (HORLACH et al., 2017). Por isso, as organizações de TI, lideradas pelos 

seus CIOs, precisam repensar sua proposta de valor à luz das realidades digitais 

de hoje. Especificamente, elas precisam considerar o desenvolvimento de uma 

"segunda engrenagem", focada em esforços digitais da empresa e capaz de 

operar em velocidade digital, sem deixar de apoiar o negócio em seu papel 

habitual (GOURÉVITCH et al., 2012). 

As empresas da "velha economia" muitas vezes sentem dificuldade de 

implementar essas novas tendências digitais por causa de sua rígida e 

processada organização de TI. Então, para curar essa falta de flexibilidade nas 

empresas, a Gartner e a McKinsey (empresas de consultoria) propuseram 

estabelecer dois modos de prestação de TI, chamados de Bimodal IT ou Two-

speed IT (HORLACH et al., 2017). 

Segundo a Gartner (2017), o conceito de TI Bimodal é definido como a prática 

de gerenciar dois modos distintos, mas coerentes de entrega de TI, um focado na 

estabilidade e outro na agilidade. O Modo 1 é tradicional e sequencial, enfatizando 

segurança e precisão. O Modo 2 é exploratório e não linear, enfatizando agilidade 



  

e velocidade. Ambos os modos são essenciais para criar valor substancial e 

conduzir mudanças organizacionais significativas, de forma dinâmica. 

A TI Bimodal, portanto, procura reduzir a distância entre a prestação de TI e 

as necessidades do negócio, um grande objetivo que tem sido perseguido por 

executivos de negócios e gerenciamento de TI há mais de 30 anos (CHEN, 2010; 

LUFTMAN; BEM-ZVI, 2010). 

Por isso, é necessário que as empresas percebam a necessidade de 

reformular seu modelo de TI tradicional, reconhecendo a TI Bimodal como uma 

possível e eficiente solução. 

  



  

2. Motivação 

 

Devido às complexas e rígidas infraestruturas de TI e a falta de versatilidade das 

empresas, é difícil alcançar a agilidade e a flexibilidade necessárias para conduzir 

a transformação digital. Nesse contexto, a motivação do presente estudo é 

apresentar uma solução que vem sendo discutida cientificamente - TI Bimodal, a 

qual tem o foco central de possibilitar que a TI seja mais ágil sem perder sua 

estabilidade. 

 

3. Objetivo 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar, através da literatura existente, como está o 

cenário da TI Bimodal na atualidade, bem como, os antecedentes dessa 

transformação digital. Possibilitando um maior entendimento a cerca das 

vantagens e desvantagens relacionadas à adoção da TI Bimodal. 

 

4. Cronograma 

 

Atividade Março Abril Maio Junho Julho 

Levantamento de referencial 

teórico 
X X X X             

    

Estudo dos trabalhos 

relacionados 
 X X X X            

    

Elaboração e entrega da 

proposta do TCC 
    X X           

    

Desenvolvimento do TCC      X X X X X X X X X X X     

Entrega final                 X    

Apresentação                  X   
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