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RESUMO 

 

Os desafios encarados pelas organizações no cenário econômico presente, associados às 

crescentes oscilações na qual a área de Tecnologia da Informação (TI) se insere, demandam 

processos e práticas cada vez mais eficientes. O uso da Tecnologia da Informação por si só não 

assegura bons resultados à organização, mas sim a maneira como a TI é estruturada e conduzida. 

Nesse cenário, a Governança de TI emerge como um subconjunto da Governança Corporativa, 

com a finalidade conduzir a TI de forma estratégica, de modo a agregar valor à organização. 

Embora existam alguns estudos sobre Governança de TI, poucas pesquisas são encontradas 

sobre a aplicabilidade do tema em Organizações Militares. Assim, realizou-se nesta dissertação 

um estudo sobre a utilização da Governança de TI em empresas de tecnologia localizadas na 

cidade do Rio de Janeiro - RJ, juntamente com um estudo sobre o mesmo tema numa 

Organização Militar (OM) das Forças Armadas brasileira. Os métodos escolhidos foram uma 

pesquisa de levantamento de campo (survey) e um estudo de caso, nos quais foram utilizadas 

fontes primárias e diversos instrumentos de coleta e análise de dados, com abordagem 

quantitativa e qualitativa. Destaca-se, complementarmente, a realização de um estudo 

bibliométrico sobre o tema, com a finalidade de subsidiar o pesquisador na realização de 

comparações e conclusões acerca do trabalho. As características das organizações estudadas 

foram analisadas em detalhes por meio de entrevista semiestruturada, questionários e análise 

documental. Considerando-se as fontes de informação bibliográfica pesquisadas, buscou-se 

analisar a compatibilidade entre as práticas adotadas pelas instituições estudadas e as premissas 

existentes na literatura sobre o tema proposto. A pesquisa survey, realizada em 67 empresas de 

TI da cidade do Rio de Janeiro - RJ, verificou as relações existentes entre os diferentes 

procedimentos e práticas de governança de TI, o desempenho percebido da gestão de TI e a 

condução dos projetos de TI pelas organizações. Adicionalmente, a pressuposição é de que, no 

âmbito da OM estudada, haja processos bem estruturados de Governança e um sistema de 

gestão da qualidade implementado de forma a garantir a excelência dos projetos conduzidos 

pela mesma.  

 

Palavras-chave: Governança; Tecnologia da Informação; Projetos.  



 

 

ABSTRACT 

 

The challenges faced by organizations in the present economic scenario, associate with 

increasing fluctuations in which the area of Information Technology (IT) is involved, demand 

processes and practices increasingly efficient. The use of the Information Technology itself 

does not ensure good results to the organization, but the way how IT is organized and conducted. 

In this scenario, the IT governance arises as a subset of the corporate governance, in order to 

conduct the IT in a strategic way, to add value to the organization. Although there are many 

studies on IT governance, few researches on its applicability in military organizations are found. 

So, this thesis aimed to study the application of IT governance in technology companies located 

in the city of Rio de Janeiro - RJ, as well as in a Military Organization (OM) of the Brazilian 

armed forces. The methods chosen were a field survey research (survey) and a case study in 

which primary sources and other instruments of data collection and analysis were used, with a 

quantitative and qualitative approach. In addition, a bibliometric study on the theme was 

conducted in order to support the researcher in comparing and arriving at a conclusion about 

the work. The organizations characteristics studied were analyzed in detail through semi-

structured interviews, questionnaires and document analysis. Considering the sources of 

bibliographic information used, this study aimed to analyze the compatibility between the 

practices adopted by the institutions studied and the literature existing premises about the 

proposed theme. The research conducted in 67 IT companies located in the city of Rio de 

Janeiro - RJ found the relations between different IT governance procedures and practices, the 

performance perceived by IT management and the conduction of IT projects by the 

organizations. Additionally, an assumption is that, in the scope of the OM studied, there might 

be well structured governance processes and a quality management system implemented to 

ensure excellence to its projects. 
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1 INTRODUÇÃO 

A disseminação da Tecnologia da Informação (TI) nas organizações gerou uma 

dependência dos negócios em relação aos seus projetos. Tal situação cria uma série de 

exigências com relação à excelência e demanda um conjunto de práticas que visem mitigar ou 

minimizar percalços na gestão da TI. 

A tecnologia tem dado às empresas o poder de contornar fatores de intimidação por 

meio de novos produtos e processos (PORTER, 2011). A visão da TI como arma estratégica 

competitiva tem sido discutida e enfatizada, pois não só sustenta as operações de negócio 

existentes, mas também permite que se viabilizem novas estratégias empresariais (LAURINDO 

et al, 2001). 

Vê-se na economia do conhecimento de hoje, que valores sustentáveis são criados a 

partir de ativos intangíveis, como a TI, que respalda a força de trabalho e conecta a empresa a 

clientes e fornecedores (KAPLAN; NORTON, 2000). 

Para alcançar os objetivos estratégicos traçados, as organizações de TI utilizam 

ferramentas de gerenciamento de projetos para medir os resultados e o nível ou grau de 

maturidade que a organização se encontra em relação à utilização das práticas de gerenciamento 

de projetos.  

Conforme Vargas (2009, p. 6), projeto é definido como um empreendimento não 

repetitivo, que tem por característica uma sequência clara e lógica dos eventos, com início, meio 

e fim, destinado a atingir um objetivo claro e conduzido dentro de parâmetros pré-definidos. 

É cediço que toda organização deseja obter excelência em projetos. Todavia, o simples 

uso do gerenciamento de projetos, mesmo que por um extenso período de tempo, não é condição 

suficiente para condução à excelência. Pois, os projetos envolvem riscos e complexidades para 

a organização, necessitando de uma metodologia de governança a fim de garantir que pontos 

críticos sejam devidamente identificados e trabalhados. 

Surgiu-se, então, a necessidade de gerenciamento da estrutura e dos recursos que 

compõem a área de TI nas organizações, surgindo a Governança de TI como um subconjunto 

da Governança Corporativa, com o objetivo de agregar valor às organizações. 

Adota-se o entendimento que governança corporativa é o sistema pelo qual as 

organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo as práticas e os 

relacionamentos entre proprietários, conselho de administração, diretoria e órgãos de controle 

(IBGC, 2015).  
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Por conseguinte, as boas práticas de Governança Corporativa convertem princípios em 

recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor 

da organização, facilitando seu acesso ao capital e contribuindo para a sua longevidade. 

Complementarmente, a governança de TI tem emergido como um imperativo de 

negócio fundamental, e isso ocorre porque ela é a chave para percepção de valor à organização 

(PETERSON, 2004a).  

A Governança de TI deve ser capaz de prover a entrega de projetos dentro do prazo e 

orçamento previstos e atender aos requisitos do negócio. E tudo isso requer uma postura 

proativa da organização, orientada à busca da excelência dos projetos. 

Weill e Ross (2004, p. 2) definem governança de TI como decisões e ferramentas de 

accountability para alcançar uma conduta desejada utilizando a TI. Uma governança de TI 

efetiva é capaz de encorajar e influenciar as habilidades dos profissionais da organização e 

garantir a satisfação de todas as visões e valores organizacionais.  

A implementação das ferramentas de controle de TI, como os modelos de Governança, 

é motivada por diversos fatores, quais sejam: controle financeiro e regulatório; controle de 

tomadas de decisão sobre investimento de TI; manutenção do alinhamento estratégico; e 

segurança das informações (WEBB; POLLARD; RIDLEY, 2006). 

A necessidade de conformidade, juntamente com exigências decorrentes do aumento 

do grau de dependência do negócio em relação à área de TI e o gerenciamento dos projetos 

criaram condições propícias para o surgimento de modelos de governança de TI e de um 

conjunto de práticas para garantir a eficiência na gestão dos serviços de TI (TAROUCO; 

GRAEML, 2011). 

Entretanto, a simples adoção de um modelo de governança de TI não é garantia 

suficiente de que a mesma esteja contribuindo para o sucesso da organização. A preocupação 

com o risco de falhas nos projetos de TI requer a utilização de estruturas de gerenciamento e 

controle mais efetivas. 

Nesse contexto, a Governança de TI vai além da implantação de modelos e melhores 

práticas aplicáveis à TI. Visto que, há a necessidade de alinhar a TI ao negócio da organização, 

tanto de forma estática, a partir das estratégias e planos de negócio da empresa, como 

dinamicamente, fazendo ajustes contínuos em virtude do surgimento de novas oportunidades 

de negócio, na qual a TI é um ator importante para a geração de valor para o negócio 

(FERNANDES; ABREU, 2014). 
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Vê-se, então, que a busca pela vantagem competitiva faz crescer o anseio pela 

excelência dos projetos de TI nas organizações. A vantagem competitiva é o coração do 

desempenho organizacional num mercado competitivo (PORTER, 2008). 

Para Rodrigues Paganotto (2014, p. 5), o ajuste entre as estratégias de negócio, as 

estratégias de TI e as estruturas internas da empresa, não é um evento isolado ou simples de ser 

obtido, mas um processo dinâmico e contínuo ao longo do tempo. Adicionalmente, Barton 

(1995, p. 4) afirma que as capacidades principais constituem uma vantagem competitiva de uma 

organização, construídas ao longo do tempo e difíceis de serem copiadas. 

 

1.1 PROBLEMA 

Observa-se que as organizações têm utilizado cada vez mais a TI como estratégia 

institucional, o que demanda uma implementação e gerenciamento bem-sucedidos. 

Os gestores têm se preocupado em buscar mais profundamente os conhecimentos 

ligados à TI e aos aspectos dos projetos dessa tecnologia, considerando as melhores práticas de 

seu gerenciamento e as ações que primem pela excelência e levem ao alcance da qualidade na 

condução dos projetos. 

Logo, o problema de pesquisa que o presente trabalho se propõe a solucionar reside na 

seguinte questão: Como a Governança Auxilia o Gerenciamento dos Projetos de Tecnologia da 

Informação? 

1.1.2 Questões Secundárias 

O estudo igualmente objetiva elucidar os seguintes questionamentos: 

 

a) Quais os aspectos convergentes e divergentes entre as práticas de Governança 

utilizadas nos projetos de TI das instituições pesquisadas e os identificados na 

literatura? 

b) Quais os modelos de Governança de TI mais utilizados pelas organizações? 

c) Quais as percepções dos colaboradores sobre as atividades ligadas à Governança 

em TI adotadas pelas suas respectivas empresas e pela Organização Militar (OM) 

brasileira em questão? 
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1.2 OBJETIVOS 

Este estudo propõe atender ao objetivo geral e aos objetivos específicos a seguir 

relatados. 

1.2.1 Objetivo geral 

O objetivo principal desta pesquisa é analisar o perfil de empresas de TI da cidade do 

Rio de Janeiro e de uma Organização Militar das Forças Armadas quanto à utilização de 

melhores práticas e modelos de Governança em Projetos de Tecnologia da Informação. 

1.2.2 Objetivos específicos 

O estudo intenciona inclusive atingir os seguintes objetivos específicos: 

 

a) Apresentar os modelos de Governança em TI mais utilizados pelas instituições; 

b) Identificar os benefícios e as dificuldades na utilização dos conceitos da 

Governança em projetos de TI;  

c) Identificar os traços de gestão da qualidade utilizados pela OM na busca pela 

excelência em projetos;  

d) Compreender percepção dos gestores e colaboradores acerca dos impactos e 

necessidades de utilização de melhores práticas de governança de TI nas 

organizações estudadas; e 

e) Comparação entre literatura e prática sobre Governança de TI. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

A quantidade de informações aumenta dia a dia. Tal fato, embora já seja de 

conhecimento daqueles que atuam direta ou indiretamente na área científica, garante que o 

trabalho dos pesquisadores só venha a aumentar, tanto na quantidade quanto na qualidade dos 

conhecimentos construídos na seara acadêmica. 

O processo de globalização pelo que passa hoje a economia de todos os países fez 

surgir novas competências para assegurar a capacidade competitiva das empresas. Dentre essas, 

pode-se mencionar o desenvolvimento de produtos com alta qualidade, preços mais atrativos e 

utilização de novas tecnologias. Não importando o foco empresarial, observa-se que a 

globalização traz necessidades mais específicas e demanda soluções para acompanhar esse 

movimento de mercado. 
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Conforme Possi (2006a, p.2), a globalização impõe condições que conduzem a 

mudanças no relacionamento entre as empresas, tanto no provimento de serviços e produtos 

quanto nas condições de contrato entre si e em relação aos seus funcionários.  

Nos dias de hoje, a maioria das empresas, especialmente as que possuem foco em TI, 

dedicam expressivos recursos no desenvolvimento de projetos. Neste cenário, a TI se tornou 

um dos ativos primordiais das organizações, especialmente daquelas voltadas a projetos, pela 

sua capacidade de auxiliar a condução dos negócios.  

Para Peterson (2004b, p. 38), executivos de negócios têm vindo a reconhecer que, 

embora tradicionalmente eles pudessem delegar, evitar ou ignorar as decisões de TI, hoje eles 

não podem conduzir marketing, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), ou Recursos Humanos 

sem depender de TI em algum momento no tempo. 

Para alcançar o sucesso, a área de TI deve ser composta de uma combinação de 

recursos tecnológicos e gerenciamento de negócios. As estratégias corporativas e a TI criaram, 

então, uma relação de interdependência, tornando o papel estratégico da TI um foco primordial 

para a empresa. 

Nesse sentido, o gerenciamento da TI tem o propósito de guiar e controlar um conjunto 

de recursos com o intuito de alcançar um objetivo específico. Este gerenciamento engloba 

diversas dimensões numa organização, desde recursos humanos, tecnológicos, até aspectos de 

relacionamentos. 

Logo, com o amadurecimento do mercado, é chegado o momento de mostrar uma 

visão mais técnica a respeito dos trabalhos de gerenciamento de projetos de TI. Nesse contexto, 

a governança em TI determina quem toma as decisões. Já o gerenciamento é o processo de fazer 

e implementar as decisões (WEILL; ROSS, 2004). 

A Governança de TI descreve a distribuição de direitos e responsabilidades de tomada 

de decisão de TI entre as diferentes partes interessadas da empresa, e define os procedimentos 

e mecanismos para fazer e acompanhamento das decisões estratégicas de TI (PETERSON, 

2004a). 

O interesse dos executivos e acadêmicos pela temática da Governança em TI tem se 

justificado pelo reflexo da mudança do papel (de predominantemente operacional para um papel 

mais estratégico e de apoio à decisão) e da relevância da TI nas organizações e, 

consequentemente, da necessidade de assegurar que ela seja adequadamente gerenciada 

(LUNARDI; BECKER; MAÇADA, 2010). 
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Não é pretensão desta pesquisa a construção de uma nova teoria sobre Governança 

Corporativa na gestão de projetos de TI. Contudo, uma análise minuciosa das características do 

uso dos Modelos e das melhores práticas de Governança na busca da excelência em projetos de 

TI possibilita contribuir para a expansão do conhecimento nessa área. 

A escolha da área de projetos de TI para o esta pesquisa justifica-se por ser esta a área 

que mais concentra trabalhos acadêmicos sobre utilização de modelos de Governança na gestão 

de projetos (SOUZA; GOMES, 2015). Assim também, a TI é vista como uma das maiores e 

mais poderosas influências no planejamento das organizações (ALBERTIN, 2001). 

As inferências do presente estudo, além de colaborarem para a expansão do 

conhecimento científico, podem igualmente serem utilizadas por organizações, em especial, 

pelas instituições pesquisadas, regressando a elas os benefícios desta produção acadêmica. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação está estruturada de acordo com a seguinte ordenação: 

 

O primeiro capítulo contém as considerações iniciais, com a apresentação do problema 

que este trabalho se propõe a analisar. Conjuntamente, é relatada a estrutura da pesquisa, os 

objetivos e as áreas de conhecimento contidas no tema. 

No Capítulo 2 são apresentados os principais conceitos sobre Gerenciamento de 

Projetos, Governança de TI no contexto da Governança Corporativa e Modelos de Governança 

mais utilizados em Projetos de TI.  

No Capítulo 3 são abordados os procedimentos metodológicos utilizados para 

condução desta pesquisa, de acordo com o que conceitua os estudos científicos sobre o tema. 

Assim também, são aludidos os principais resultados da pesquisa bibliométrica realizada com 

a finalidade de subsidiar as análises e comparações dos resultados deste trabalho. 

No Capítulo 4 são relatados os resultados da pesquisa a partir dos dados coletados nos 

questionários, documentos e entrevista que compõem este estudo. 

E, por fim, no Capítulo 5 são relatadas as conclusões desta pesquisa e sugestões para 

trabalhos futuros. 
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2 CONCEITOS GERAIS E REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

A TI é atualmente, tanto do ponto de vista acadêmico como de suas aplicações no 

mundo dos negócios, um assunto de maior relevância e tem sido considerada como um dos 

maiores fatores responsáveis pelo sucesso das organizações. 

A TI evoluiu de uma orientação tradicional de suporte administrativo para um papel 

estratégico dentro da organização (LAURINDO et al, 2001). Trata-se de uma ferramenta 

estratégica para a análise de dados, transformando-os em informações confiáveis e atualizadas, 

as quais modificam os processos de decisão, a estrutura administrativa e a maneira de trabalhar 

das empresas, levando à execução de ações verdadeiramente úteis aos negócios (RODRIGUES; 

PINHEIRO, 2010).  

Em face da sua rápida evolução, é cada vez mais intensa a percepção de que a 

Tecnologia de Informação e Comunicação não pode ser dissociada de qualquer atividade, como 

importante instrumento de apoio à incorporação do conhecimento como o principal agregador 

de valor aos produtos, processos e serviços entregues pelas organizações aos seus clientes 

(ROSSETTI; MORALES, 2007). 

De acordo com Kaplan e Norton (2000, p. 339), uma vez implementados novos 

sistemas de gerenciamento do desempenho, a TI é capaz de liberar novas dimensões de valor 

que de outro modo jamais teriam emergido. Ainda conforme os aludidos autores, avanços 

recentes em tecnologia da informação permitem coleta e compartilhamento de dados sobre 

desempenho a custos mais baixos e com muito mais conexões. 

Vê-se que a TI possui uma função significativa na efetivação das estratégias 

organizacionais, uma vez que a integridade e confiabilidade das informações devem estar 

garantidas durante todos os processos de negócio. 

Em razão da crescente relação da TI com o sucesso do negócio, as empresas elevaram 

suas expectativas quanto à contribuição dessa área que, atualmente, está inserida em 

praticamente todas as atividades empresariais, dando suporte para a melhoria na qualidade de 

serviços e produtos (FERREIRA; RAMOS, 2005). 

Ressalta-se, entretanto, que a TI não é um fim em si mesma, representando tão somente 

o meio pelo qual as informações são armazenadas, acessadas, distribuídas e utilizadas 

(LUNARDI; BECKER; MAÇADA, 2010). Tais autores completam afirmando que “os 
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executivos de TI devem preocupar-se com a gestão da informação, e não apenas com a gestão 

da TI. Essa nova orientação faz emergir o conceito de governança de TI” (LUNARDI; 

BECKER; MAÇADA, 2010, p. 12). 

 

2.2 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

O gerenciamento de projetos não é um tema novo ao se considerar as grandes obras da 

antiguidade, como os Jardins Suspensos da Babilônia, o Farol de Alexandria e as diversas 

pirâmides seculares, os quais foram, de algum modo, projetos para seu tempo. 

Os projetos têm sido utilizados, atualmente, como uma maneira de alcançar objetivos 

estratégicos organizacionais. Nesse sentido, as atividades de gerenciamento de projetos devem 

estar alinhadas com a estratégia de negócios. 

Projeto “é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou 

resultado exclusivo” (PMI, 2013). Por possuir natureza temporária, os projetos têm início e fim 

determinados.  

O Project Management Body of Knowledge (PMBOK®) é um guia de grande 

relevância no gerenciamento de projetos. O mesmo foi elaborado pelo Project Management 

Institute (PMI), associação sem fins lucrativos, voltada a profissionais de gerenciamento de 

projetos, com mais de meio milhão de associados e de profissionais certificados em 

aproximadamente 185 países. 

O Gerenciamento de Projetos é a realização de um projeto e de sua missão através de 

três elementos básicos: Habilidades Técnicas, Habilidades Interpessoais e Habilidades 

Administrativas (POSSI, 2006a). Ainda de acordo com o mesmo autor, essas habilidades 

congregadas devem buscar o equilíbrio entre demandas concorrentes. 

Para o Guia PMBOK® (2013, p. 5), gerenciamento de projetos é a aplicação do 

conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto com a finalidade de 

atender aos seus requisitos.  

As peculiaridades e situações específicas do projeto podem influenciar as restrições às 

quais a equipe de gerenciamento do projeto precisa se atentar. Por exemplo, se houver 

diminuição no cronograma de um projeto, possivelmente o orçamento deverá ser majorado a 

fim de concluir as mesmas atividades num menor espaço de tempo, o que demanda maior 

necessidade de recursos. 
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Como os projetos possuem grande potencial de mudança, faz-se necessário 

desenvolvimento de um plano de gerenciamento do projeto, o qual corresponde a uma atividade 

iterativa elaborada de forma progressiva ao longo do ciclo de vida do projeto, a qual envolve a 

melhoria contínua e o detalhamento de um plano conforme informações mais detalhadas e 

específicas (PMI, 2013).  

Destaca-se a cautela necessária pelo gerente de projetos em fornecer trabalhos para 

pessoas de áreas em que ele não é o gerente funcional. Os cuidados recaem para que não haja 

sobrecarga de algumas pessoas ou conflito de prioridade entre as atividades do projeto e da 

respectiva área funcional (ARBEX; LIEBANTI, 2015). 

O gerente de projetos é a pessoa alocada pela organização executora para liderar a 

equipe responsável por alcançar os objetivos do projeto (PMI, 2013). Diferindo, então, da figura 

de um gerente funcional ou de operações. Na maioria das vezes, o gerente funcional atua na 

supervisão de uma unidade funcional ou de negócios, e os gerentes de operações são 

responsáveis pelas operações de negócios. Complementarmente, traz-se o posicionamento de 

Lago e Mingossi (2015, p. 40): 

 
 

 A figura mais importante para o sucesso de um projeto é o gerente do mesmo. Esse 

profissional além de dominar as áreas de conhecimento, as técnicas e ferramentas de 

gerenciamento de projetos, deve ter um bom relacionamento, uma vez que irá 

trabalhar em sintonia com os stakeholders. Assim também, deve saber gerenciar suas 

necessidades e expectativas para garantir que as mesmas sejam atendidas na conclusão 

dos objetivos. 

 

 

É imprescindível que os projetos, no contexto organizacional, sejam conduzidos com 

alinhamento às metas estabelecidas. Segundo o PMBOK® (2013, p. 19), as influências 

organizacionais afetam o gerenciamento dos projetos, conforme discriminado abaixo. 

As influências organizacionais no gerenciamento de projetos são: 

 

a) Culturas e Estilos Organizacionais – Fenômenos conhecidos como “normas 

culturais”, que se desenvolvem ao longo do tempo. As normas incluem 

abordagens estabelecidas para a iniciação e o planejamento de projetos, os meios 

considerados aceitáveis para a execução do trabalho e as autoridades reconhecidas 

que tomam ou influenciam as decisões; 

b) Comunicações Organizacionais – O sucesso do gerenciamento de projetos é 

altamente dependente de um estilo de comunicação organizacional eficaz. A 

capacidade de comunicação organizacional exerce grande influência em como os 

projetos são conduzidos; 

c) Estruturas Organizacionais – Fator ambiental, que pode afetar a disponibilidade 

dos recursos e influenciar a forma com os projetos são conduzidos; 
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d) Ativos de Processos Organizacionais – São planos, processos, políticas e 

procedimentos específicos da organização e por ela usados. Incluem qualquer 

artefato, prática ou conhecimento que possam ser usados para executar ou 

administrar o projeto. Aqui, também são inclusas as bases do conhecimento da 

organização, como lições aprendidas e informações históricas; e 

e) Fatores Ambientais da Empresa – São as condições fora do controle da equipe do 

projeto que influenciam, restringem ou direcionam o projeto. 

 

Observa-se que diversos fatores influenciam o adequado gerenciamento de um projeto. 

Inicialmente, vê-se a influência da cultura e estrutura da organização na execução dos projetos. 

Nesse sentido, é primordial o entendimento do gerente de projetos a respeito da diversidade de 

culturas e estilos compartilhados no ambiente organizacional e como eles podem afetar os 

projetos. O nível de maturidade em gerenciamento de projetos de uma organização também 

pode influenciar, significativamente, o projeto.  

Com relação aos fatores ambientais, os mesmos variam muito em tipo e natureza. 

Outrossim, não se limitam à cultura, estrutura, governança, condições de trabalho, clima 

político, condições do mercado e normas governamentais do setor (PMI, 2013). 

 No que se refere às estruturas organizacionais, as mesmas variam de funcionais a 

projetizadas, com estruturas matriciais existentes entre elas, segundo exposto no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Influência das Estruturas Organizacionais nos Projetos 

                Estrutura da     

                  Organização 

 

Características do projeto              

Funcional 

Matricial 

Projetizada Matriz 

fraca 

Matriz 

por 

matricial 

Matriz 

forte 

Autoridade do gerente de projetos 
Pouca ou 

nenhuma 
Baixa 

Baixa a 

moderada 

Moderada 

a alta 

Alta a quase 

total 

Disponibilidade de recursos 
Pouca ou 

nenhuma 
Baixa 

Baixa a 

moderada 

Moderada 

a alta 

Alta a quase 

total 

Quem gerencia o orçamento do 

projeto 

Gerente 

funcional 

Gerente 

funcional 
Misto 

Gerente do 

Projeto 

Gerente do 

Projeto 

Papel do gerente de projetos 
Tempo 

parcial 

Tempo 

parcial 

Tempo 

Integral 

Tempo 

Integral 

Tempo 

Integral 

Equipe administrativa de 

gerenciamento de projetos 

Tempo 

parcial 

Tempo 

parcial 

Tempo 

Integral 

Tempo 

Integral 

Tempo 

Integral 

Fonte: PMI, 2013. 

 

Conforme Schwach, César e Machado Júnior (2015, p. 22), uma estrutura 

organizacional pode ser representada pela definição das atividades, pelos critérios de 

departamentalização, pela definição quanto à centralização versus a descentralização de áreas 

de apoio, pela decisão quanto ao controle e ao número de níveis hierárquicos, pela definição do 
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nível de descentralização de autoridade, pelo sistema de comunicação e pela definição quanto 

ao grau de formalização. 

De acordo com o guia PMBOK®, as organizações funcionais possuem uma estrutura 

hierarquizada, na qual cada funcionário possui um superior bem definido. Os funcionários são 

agrupados por especialidade, os quais executarão seu trabalho do projeto de modo independente 

dos funcionários de outros departamentos. As organizações matriciais são uma junção de 

características funcionais e projetizadas, as quais podem ser fracas, balanceadas ou fortes, 

dependendo do nível relativo de poder e influência entre os gerentes funcionais e gerentes de 

projetos.  

As organizações matriciais fracas mantêm muitas das características de uma 

organização funcional, e o papel do gerente de projetos assemelha-se mais ao de um 

coordenador ou facilitador. As organizações matriciais fortes apresentam muitas das 

características da organização projetizada, e têm gerentes de projeto de tempo integral com 

autoridade considerável e pessoal administrativo de tempo integral trabalhando no projeto. 

Embora a organização matricial balanceada reconheça a necessidade de um gerente de projetos, 

ela não dá ao gerente do projeto autoridade total sobre o projeto e sobre o financiamento do 

projeto (PMI, 2013). 

Conforme o guia PMBOK® (2013, p. 25), tem-se na extremidade oposta do espectro 

da organização funcional a organização projetizada. Numa organização projetizada, os 

membros da equipe comumente trabalham juntos. Organizações projetizadas muitas vezes têm 

unidades organizacionais denominadas departamentos, mas elas podem se reportar diretamente 

ao gerente de projetos ou prestar serviços de suporte aos diversos projetos. 

Nesse contexto de análise da estrutura organizacional, observa-se o entendimento de 

Rabechini, Carvalho e Laurindo (2002, p. 30):  

 

 
Um reflexo de uma estrutura organizacional aderente às estratégias da empresa é sua 

comunicação nas empresas inovadoras a comunicação não é transmitida de cima para 

baixo seguindo um só caminho e, normalmente, é compartilhada por um número 

significativo de interessados de forma a atenderem seus requisitos. Há pelo menos três 

variáveis a serem consideradas na gerência da inovação: informação, tempo e pessoas. 

As empresas que melhor gerenciam a inovação são aquelas que disponibilizam a 

informação certa para a pessoa certa na hora certa. Esta capacidade só é conseguida 

através de um processo de gerência do sistema de comunicação que no seu estágio de 

maior abrangência constitui-se no que é hoje chamado de gestão do conhecimento. 
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Para Patah e Carvalho (2002, p. 4), não existe uma estrutura organizacional única para 

todos os casos, uma vez que, para cada diferente projeto existe uma estrutura mais adequada. 

Os mencionados autores afirmam que no início de cada projeto deve ser feita uma análise 

individual de vários fatores para se definir qual é a estrutura organizacional mais adequada para 

o mesmo. 

2.2.1 Escritório de Gerenciamento de Projetos  

Um Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP), ou em inglês Project 

Management Office (PMO), é uma estrutura organizacional que padroniza os processos de 

governança relacionados a projetos, e facilita o compartilhamento de recursos, metodologias, 

ferramentas, e técnicas (PMI, 2013).  

O EGP pode dispor de várias competências, desde a responsabilidade pelo 

gerenciamento dos projetos ou até a atuação como um consultor com funções de apoio aos 

gestores de projetos. 

Há vários tipos de estruturas de EGP nas organizações e elas variam em função do seu 

grau de controle e influência nos projetos da organização, tais como constam no PMBOK®: 

 

a) De suporte: Os EGPs de suporte desempenham um papel consultivo nos projetos, 

fornecendo modelos, melhores práticas, treinamento, acesso a informações e 

lições aprendidas com outros projetos. Este tipo de EGP atua como um repositório 

de projetos. O nível de controle exercido pelo EGP é baixo; 

b) De Controle: Os EGPs de controle fornecem suporte e exigem a conformidade 

através de vários meios. A conformidade pode envolver a adoção de estruturas ou 

metodologias de gerenciamento de projetos usando modelos, formulários e 

ferramentas específicas, ou conformidade com a governança. O nível de controle 

exercido pelo EGP é médio; e 

c) Diretivo: Os EGPs diretivos assumem o controle dos projetos através do seu 

gerenciamento direto. O nível de controle exercido pelo EGP é alto. 

 

Adicionalmente, enfatiza-se o posicionamento de Beraldo et al (2015, p. 1981): 

 

 
Pode-se destacar duas vertentes do EGP: a primeira relacionada diretamente a 

gerenciamento de projetos, aplicando metodologias e realizando o direcionamento de 

recursos. Já a segunda é relacionada a estrutura organizacional, que coloca o EGP em 

posição em que realiza todo o alinhamento estratégico na empresa, e 

consequentemente permite que seja exercida liderança total, pelo escritório de 

projetos, para alcançar os objetivos relacionados a cada setor e a toda organização. 
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De acordo com Hanashiro (2007. p. 77), o EGP pode ser criado numa organização 

como um escritório para condução de auditorias de TI, uma vez que o mesmo pode centralizar 

as lições aprendidas e metodologias utilizadas nos projetos, de forma a permitir acesso a esse 

conhecimento a todas as equipes e projetos de auditoria. 

De acordo com Jugend, Barbalho e Silva (2015, p. 4), é esperado que a presença da 

estrutura de Escritório de Projetos preste auxílio às atividades de coordenação, controle e 

suporte no gerenciamento de projetos, assim como também colabore com a implantação e 

institucionalização dos métodos formais de gestão, de modo a apoiar a tomada de decisão sobre 

quais produtos desenvolver, manter e retirar do mercado (tais como os métodos financeiros, de 

pontuação, ranqueamento, checklists e mapas). 

 

2.3. EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE QUALIDADE 

Com o nível da exigência dos mercados globais, a preocupação com a qualidade se 

tornou crescente. Percebe-se atualmente um amplo movimento em busca da qualidade. 

Conforme Oliveira (2004, p. 3), as organizações necessitam de produtos de qualidade, não mais 

como estratégia de diferenciação, como condição de preexistência.  

Para Magalhães e Pinheiro (2007, p. 49), num passado recente, a área de TI poderia 

dar-se ao luxo de focar internamente apenas aspectos técnicos dos diferentes serviços que 

entregava para a organização, pois era um setor extremamente especializado. Os autores 

completam afirmando que, atualmente, as organizações têm elevadas expectativas em relação 

à qualidade dos serviços de TI, e tais expectativas tornaram-se dinâmicas, mudando de forma 

acelerada com o tempo. Assim, a área de TI necessita viver além expectativas, concentrando-

se na qualidade dos serviços e na abordagem orientada ao cliente. 

Mas, enfim, qual o conceito da palavra qualidade? Apresenta-se o conceito proposto 

por Malik (1992, p.33): 

 

 
Qualidade é palavra de domínio público, trabalhada dentro de amplos limites daquilo 

que se considera senso comum. Afinal, mesmo se poucos sabem o que o termo 

significa, todo mundo sabe reconhecê-la quando se está diante dela ou todo mundo 

sabe quando ela está ausente de determinado produto ou serviço [...].  
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Ressalta-se a preocupação de outrora com a qualidade, pois por volta de 2.150 a.C., o 

código de Hamurabi já demonstrava apreensão com a durabilidade e funcionalidade das 

habitações produzidas na época. Adicionalmente, cita-se os avanços dos procedimentos 

adotados pela França durante o reinado de Luís XIV, os quais detalhavam critérios para seleção 

de fornecedores e instruções para supervisão dos processos de fabricação das embarcações 

usadas à época (OLIVEIRA, 2004). 

A evolução da qualidade percorreu três grandes fases, quais sejam: era da inspeção, 

era do controle e era da qualidade total, conforme apresentado no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Eras da Qualidade 

Eras Características 

Era da Inspeção 

 Produto inspecionado pelo produtor e pelo cliente; 

 Pouco antes da Revolução Industrial; e 

 Detecção de eventuais defeitos de fabricação, sem 

haver metodologia preestabelecida para executá-la. 

Era do Controle 

Estatístico 

 Utilização de técnicas estatísticas; e 

 Enfoque no produto, deslocando-se para o controle do 

processo de produção. 

Era da Qualidade 

Total 

 Ênfase no cliente; 

 Gestão da qualidade de forma sistêmica; e 

 Inter-relacionamentos e interdependências 

considerados em todos os níveis da empresa. 

Fonte: Adaptado de Oliveira 2004. 

 

As diferentes eras da qualidade evidenciam que, em decorrência das mudanças 

econômicas e sociais, os conceitos foram se aperfeiçoando. Importante salientar que um, não 

necessariamente, exclui o outro, mas os mesmos vão se somando e se aprimorando. 

A gestão da qualidade prevê a eliminação ou a simplificação de processos que não 

adicionam valor ao produto. Existem diversas ferramentas na administração da produção que 

podem auxiliar na otimização e análise dos processos, como: fluxograma, carta de controle 

estatístico do processo, carta de análise de tempos e movimentos etc, os quais permitem controle 

e otimização dos processos executados nas organizações (OLIVEIRA, 2004). 

A seguir são apresentados os principais teóricos encontrados na literatura referente ao 

tema de gestão da qualidade. 
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Quadro 3 - Os Gurus da Qualidade 

Teórico Principais Características 

William 

Edwards Deming 

(1900 – 1993) 

 Grande responsável pela recuperação da economia japonesa após Segunda Guerra 

Mundial; 

 Popularizou o Ciclo PDCA (Plan, Do, Check and Act); e 

 Elaborou quatorze princípios básicos da qualidade que ficaram conhecidos como os 

“quatorze pontos de Deming”. 

Walter Shewhart 

(1981 – 1967) 

 Criou as cartas de controle para estudar as causas normais e as causas especiais de 

variabilidade na linha de produção; 

 Seus estudos conduziram ao Controle Estatístico do Processo (CEP); e  

 Criador do Ciclo PDCA, popularizado por Deming. 

Philip Crosby 

(1926 – 2001) 

 Pregava que a prevenção de problemas é economicamente mais rentável do que ser 

competente para resolvê-los após ocorrerem. Ênfase na prevenção e não na inspeção; 

e 

 “Zero Defeitos” – Compromisso assumido pela alta direção, de que se esforçará e 

fornecerá todas as condições necessárias para que todos na organização busquem a 

conformidade com os requisitos já na primeira vez. 

Joseph M. Juran 

 Qualidade é o resultado do desempenho do produto que satisfaz o cliente, ou seja, a 

satisfação do cliente em relação ao produto passa a fazer parte do planejamento da 

qualidade; e  

 Autor do “Quality Control Handbook”. 

Kaoru Ishikawa 

(1915 – 1989) 

 Criador dos chamados “círculos da qualidade” – pequenas equipes de trabalho que 

se reuniam, de forma voluntária, para estudar, analisar e resolver os problemas que 

surgiam no ambiente de trabalho; 

 Criador do diagrama de causa e efeito (espinha de peixe); e 

 Para Ishikawa, 95% dos problemas podem ser resolvidos com métodos simples de 

controle de qualidade. 

Armand 

Feigenbaun 

 Definiu, nos anos 50, o que seria o controle da qualidade total: “um sistema eficiente 

para a integração do desenvolvimento da qualidade, da manutenção da qualidade e 

dos esforços de melhoramento da qualidade dos diversos grupos numa organização, 

para permitir produtos e serviços mais econômicos que levem em conta a satisfação 

total do consumidor”. 

 Fonte: Adaptado de Lucinda, 2010. 

  

 O Quadro 3 apresentou as principais contribuições dos teóricos da qualidade. 

Ademais, qualidade é um termo complexo e pode ser percebido de diversas maneiras, conforme 

Quadro 4: 

 

Quadro 4 - Percepções da Qualidade 

TIPOS DESCRIÇÃO 

Percepção 

Transcendente ou 

Filosófica 

Qualidade é a excelência inata, percebida apenas por meio da experiência. A 

percepção da qualidade acontece naturalmente por meio do nosso contato com 

os produtos ou serviços.  

Percepção Baseada no 

Produto 

A qualidade é uma variável precisa e mensurável. Os atributos da qualidade 

podem ser medidos. Aspectos relativos à qualidade de produtos e serviços são 

identificáveis e podem ser quantificados. 

Percepção Baseada no 

Usuário 

A qualidade está nos olhos de “quem vê” ou de “quem usa” o produto ou serviço. 

A qualidade se torna um tanto quanto subjetiva e depende da percepção do 

usuário. 

Percepção Baseada na 

Manufatura 

A qualidade é percebida em função dos custos e preços envolvidos.  

Fonte: Adaptado de Lucinda, 2010. 
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2.3.1 Sistemas de Gestão da Qualidade 

Tendo em vista a dificuldade de produção de produtos e serviços com qualidade, faz-

se necessário o desenvolvimento de sistemas de gestão da qualidade nas organizações. O 

conceito de sistema é apresentado com o propósito de entendimento da interdependência dos 

itens que compõem os sistemas de gestão da qualidade, de acordo com o que preceitua Oliveira 

(2004, p. 15): 

 

 
Sistema é um conjunto de partes que interagem e se interdependem, formando um 

todo único com objetivos e propósitos em comum, efetuando sinergicamente 

determinada função. É composto por outros sistemas menores, denominados 

subsistemas, que estão sequencialmente dependentes uns dos outros, como se fossem 

elos de uma corrente. O desempenho de cada uma dessas partes define o sucesso do 

sistema maior e, se um deles falhar, compromete-se o desempenho de todos eles [...]. 

 

 
 

 
Figura 1 - Sistema Empresarial 

Fonte: Oliveira, 2004. 

 

Logo, vê-se pela Figura 1 que os sistemas da qualidade compreendem um conjunto de 

elementos que se inter-relacionam para formar atividades que operam sobre entradas, 

processamento e saídas, de forma que atendam às necessidades e expectativas dos clientes. 

Para Nascimento (2015, p. 113), a partir de um modelo prescrito básico, cada 

organização estabelece seu próprio sistema gerencial específico, que é função da natureza do 

seu negócio, do mercado em que atua, das formas particulares de organização interna que adota, 

entre outros fatores. 

Para implantação de um sistema de gestão da qualidade, as organizações não 

prescindem de uma formalização de sua Política de Qualidade, impulsionado pela alta direção, 

no qual devem estar explicitados os objetivos a serem alcançados. A Política da Qualidade é 
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um documento que deve esclarecer, sinteticamente, o compromisso da alta administração com 

a qualidade, servindo como guia filosófico para ações gerenciais, técnicas e operacionais 

(OLIVEIRA, 2004). 

Complementarmente, para alcançar a melhoria contínua, a organização deve 

continuamente melhorar a eficácia dos sistemas de gestão por meio do uso das suas políticas, 

objetivos, resultados de auditorias, análise de dados, ações corretivas e preventivas e análise 

crítica pela direção (BARBOSA; TORRES, 2015). 

2.3.2 Normalização e Certificação da Qualidade 

Tendo em vista a globalização da economia, caracterizada pela competitividade 

acirrada, faz com que organizações busquem incessantemente por uma eficácia que permitam 

maior qualidade dos seus produtos. Nesse contexto, as normas ISO 9000 tem alcançado atenção 

dos gestores. 

As normas da série ISO 9000 surgiram como importante instrumento de referência 

para nivelamento dos sistemas produtivos de países integrantes de determinado bloco e também 

para regular o intercâmbio de mercadorias e serviços entre países e blocos econômicos 

(OLIVEIRA, 2004). 

O Sistema da Qualidade, baseado nas normas ISO 9000, é fundamental para as 

companhias alcançarem a certeza de que poderão obter vantagem competitiva e que os seus 

produtos ou serviços serão mais aceitos pelo mercado (MOREIRA; VIEIRA, 2015). 

Apresenta-se, então, o conceito de normalização como a atividade que estabelece 

prescrições destinadas à utilização comum com vistas à obtenção do grau ótimo de ordem em 

determinado contexto, no que se refere a problemas existentes ou potenciais (OLIVEIRA, 

2004). 

Dessa forma, a normalização se mostra como um primoroso argumento para inserção 

no mercado internacional e um importante instrumento para regulação da importação de 

produtos de acordo com as normas de conformidade do país. A existência de um sistema de 

normalização eficiente proporciona uma uniformidade e padronização no nível de exigências 

relativas à qualidade.  

Com relação à certificação, a mesma representa um conjunto de atividades 

desenvolvidas por um organismo independente da relação comercial, cujo objetivo consiste em 

atestar publicamente, por escrito, que determinado produto, processo ou serviço está em 
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conformidade com os requisitos especificados, os quais podem ser nacionais, estrangeiros ou 

internacionais (MARQUES, 2010). 

Ainda conforme os mencionados autores, certificar um sistema de qualidade pode ser 

entendido como uma demonstração da capacidade de fornecimento de produtos e serviços 

conformes, de acordo com os requisitos estabelecidos. Para tanto, as organizações devem 

organizar seu fluxo produtivo e atividades correlatas atendendo aos requisitos das normas da 

série NBR ISO 9000. 

 

2.3.2.1 International Organization for Standardization (ISO) 

As tendências atuais de globalização da economia carecem de unificação de linguagem 

em meio a clientes e fornecedores. Nesse sentido, normas internacionais foram e têm sido 

emitidas pela International Organization for Standardization (ISO) sobre sistemas da qualidade, 

as quais têm se tornado padrão mundial de referência em relação à gestão da qualidade. 

A ISO é uma entidade não-governamental, criada em 1947, com sede em 

Genebra/Suíça, cujo objetivo consiste em promover o desenvolvimento da normalização e 

atividades relacionadas à intenção de facilitar o intercâmbio internacional de bens e serviços e 

desenvolver a cooperação nas esferas intelectual, científica, tecnológica e de atividade 

econômica (OLIVEIRA, 2004). 

No Brasil, os estudos sobre a emissão das normas da série ISO 9000 são feitos pelo 

Comitê Técnico (TC) 176. O Comitê Técnico responsável peças normas série NBR-ISO 9000 

é o Comitê Brasileiro - CB-25 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  

No que se refere à aplicação das normas da família ISO 9000, as mesmas dizem o que 

deve ser feito para manter em funcionamento um sistema de qualidade eficiente, mas não 

especificam como. Logo, cabe à própria organização elaborar e documentar todos os 

procedimentos adotados. 

A imprescindibilidade das normas ISO 9000 decorre do consenso internacional que as 

mesmas representam num contexto de boas práticas de gestão, com finalidade de atender às 

exigências dos sistemas de qualidade. 

Salienta-se que a ISO enquanto organização não concede certificados. Todavia, é 

apenas responsável pela elaboração das normas e de guias auxiliares. Neste caso, a ISO não 

realiza auditorias da qualidade, o que faz elevar a importância de organismos certificadores 

capacitados e competentes. 
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No âmbito do governo brasileiro, a ABNT foi reconhecida como Fórum Nacional de 

Normalização, além de ser uma das fundadoras e única representante da ISO no Brasil. A ABNT 

é um organismo de certificação credenciado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade 

e Tecnologia (INMETRO), uma autarquia federal, vinculada ao Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MARQUES, 2010). 

 

2.3.2.2 ISO 10006/2000 Sistemas de Gestão da Qualidade - Diretrizes para a Qualidade no 

Gerenciamento de Projetos 

A Norma ISO 10006/2000 provê diretrizes sobre os elementos do sistema da 

qualidade, conceitos e práticas para os quais a implementação é importante, e tem impacto, na 

obtenção da qualidade no gerenciamento de Projetos, e suplementa as diretrizes dadas na NBR 

ISO 9004-1 (ISO, 2000). 

Estas diretrizes objetivam ter ampla aplicação. Elas são aplicáveis a Projetos, 

independentemente de serem pequenos ou de grande vulto, simples ou complexos. Elas foram 

elaboradas para utilização por pessoas que têm experiência em gerência de Projetos e 

necessitam assegurar-se de que sua organização está aplicando as práticas contidas nas normas 

da família NBR ISO 9000. Podem, também, ser usadas por pessoas experientes em gestão da 

qualidade e que têm que interagir com as organizações do Projeto, aplicando seus 

conhecimentos e experiência para o Projeto (ISO, 2000). 

Conforme consta na Norma ISO 10006/2000, há dois aspectos a serem considerados 

quando da aplicação da qualidade na gerência de Projeto: a qualidade do processo do Projeto e 

a qualidade do produto do Projeto. Enfatiza-se que alcançar a qualidade é uma responsabilidade 

da gerência e requer seu comprometimento, para que a qualidade permeie todos os níveis dentro 

da organização envolvida no Projeto, os quais são responsáveis por seus respectivos processos 

e produtos. 

Para Branco Júnior e Belchior (2002, p. 251), a norma ISO/IEC 10006 tem como 

objetivo fornecer diretrizes sobre os elementos do sistema de qualidade, conceitos e práticas, 

para as quais a implementação é importante, tendo impacto na obtenção da qualidade no 

gerenciamento de projetos. Os autores completam afirmando que essa norma fornece também 

diretrizes sobre como a organização promotora deve aprender com o projeto, como parte de um 

programa para melhoria contínua em outros projetos, atuais e futuros. 
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É imprescindível um enfoque sistemático para criar e manter qualidade do processo e 

do produto em um projeto. Convém que este enfoque assegure que as necessidades implícitas 

e explícitas do cliente sejam entendidas e satisfeitas, que as necessidades de outras partes 

interessadas sejam avaliadas e que a política da qualidade da organização seja tomada em 

consideração na implementação na gerência do Projeto (ISO, 2000). 

Adverte-se que a ISO 10006/2000 não é um guia para o gerenciamento de projetos. 

Mas, utiliza os processos de gerenciamento de projetos como estrutura para discussão de suas 

aplicações. A ISO 10006 define que o resultado desejado é atingido de forma mais eficiente 

quando as atividades e os recursos relacionados forem gerenciados como um processo 

(ROCHA, 2015).  

 

2.4 CONTROLE E AUDITORIA 

Este item foca o tema de controle interno e auditoria das organizações. Em termos 

gerais, trata das ações da administração em planejar, organizar e dirigir de forma a prover 

razoável certeza de que os objetivos e metas serão alcançados. 

Para o Institute of Internal Auditors (IIA), a palavra controle significa “qualquer ação 

tomada pela administração, conselho ou outras partes para gerenciar os riscos e aumentar a 

probabilidade de que os objetivos e metas estabelecidos serão alcançados” (IIA BRASIL, 2012, 

p. 19).  

A etimologia atribui a origem da palavra auditoria a audire, do latim, o qual significa 

ouvir (ARAÚJO, 2006). O autor complementa afirmando que a auditoria consiste na 

comparação imparcial entre o fato concreto e o almejado, cuja finalidade é expressar uma 

opinião ou emitir comentários, materializados em relatório de auditoria.  

Os controles de Tecnologia da Informação são os que dão suporte à administração do 

negócio e à governança, bem como fornecem controles gerais e controles técnicos sobre a 

infraestrutura de tecnologia da informação, tais como: aplicativos, informações, infraestrutura 

e pessoas (IIA BRASIL, 2012). 

O tema auditoria apresenta diversos conceitos e classificações. Encontram-se 

inúmeros compêndios sobre os tipos de auditoria, dos quais algumas qualificações identificadas 

são citadas, sejam elas: interna, externa, contábil, operacional, governamental, da qualidade, de 

demonstrações financeiras, entre outras. 
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As auditorias externas envolvem uma visão independente aos gestores do negócio, 

reforçando, muitas vezes, o trabalho bem executado e indicando pontos de atenção a serem 

resolvidos e/ou monitorados (LOPES, A., 2010). Tal processo proporciona uma visão externa 

à organização, com uma perspectiva que, muitas vezes, falta no dia-a-dia. 

Dentro desse entendimento, a melhor alternativa é a organização realizar auditorias 

internas e externas num trabalho conjunto com os gestores de projetos de TI, no qual os 

auditores apontam a necessidade da governança e o gestor de TI ingressa com o modelo 

apropriado. 

A atividade de auditoria interna consiste em um departamento, divisão, time de 

consultores ou outros profissionais que prestem serviços independentes e objetivos de avaliação 

(assurance) e consultoria, desenhados para adicionar valor e melhorar as operações da 

organização. A atividade de auditoria interna auxilia uma organização a realizar seus objetivos 

a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a 

eficácia dos processos de governança, gerenciamento de riscos e controles (IIA BRASIL, 2012). 

Os auditores internos devem identificar informações suficientes, confiáveis, relevantes 

e úteis para cumprir os objetivos do trabalho de auditoria. Informação confiável é a melhor 

informação possível de ser obtida através da utilização de técnicas de auditoria apropriadas. 

Informação relevante dá suporte às observações e recomendações do trabalho de auditoria e é 

consistente com os objetivos do trabalho de auditoria. Informação útil auxilia a organização a 

atingir as suas metas (IIA BRASIL, 2012). 

Salienta-se que a auditoria interna é uma atividade de natureza permanente, praticada 

pelo funcionário da própria empresa, o mesmo deve exercer sua função com sua total 

independência profissional, ele só é subordinado à administração da organização em relação ao 

aspecto funcional, o mesmo deve cobrar da organização o respeito das pessoas que lhe cabem 

(SOUZA; MELO, 2015). 

Assim também, a atitude mental imparcial que permite aos auditores internos 

executarem os trabalhos de auditoria de maneira a terem uma confiança no resultado de seu 

trabalho e que não seja feito nenhum comprometimento da qualidade. A objetividade requer 

que os auditores internos não subordinem a outras pessoas o seu julgamento em assuntos de 

auditoria (IIA BRASIL, 2012). 
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Ademais, a atividade de auditoria interna deve avaliar e propor recomendações 

apropriadas para a melhoria do processo de governança no seu cumprimento dos seguintes 

objetivos. 

2.4.1 Auditoria em Projetos 

Visto que os projetos são temporários em natureza, seu sucesso deve ser medido em 

termos da sua conclusão dentro das restrições de escopo, tempo, custo, qualidade, recursos e 

risco, conforme aprovado entre os gerentes de projetos e a equipe sênior de gerenciamento. Para 

garantir a realização dos benefícios do projeto empreendido, um período de teste (tal como um 

lançamento piloto dos serviços) pode ser parte do tempo total do projeto antes da sua entrega 

para operação permanente (PMI, 2013). 

Embora a auditoria seja, em geral, um serviço interno do escritório de projetos, a 

auditoria externa dos projetos é um serviço que está sendo crescentemente realizado por 

fornecedores especializados, com o objetivo de dar um ar extra de legitimidade ao processo e 

fazer com que a alta administração preste mais atenção aos resultados das auditorias (MANSUR, 

2007). 

A atividade de auditoria de projetos tem o papel de fornecer ao Conselho e 

Administração uma avaliação independente sobre os projetos e programas críticos da 

organização, mas o papel dos auditores do projeto não visa sobrepor as atividades sob a 

responsabilidade dos gerentes de projetos (TERLIZZI; BENTO; BIANCOLINO, 2014). 

Fernandes e Abreu (2014, p. 28) afirmar que a TI deve implementar um sistema de 

controle interno para verificar a aderência periódica dos projetos em relação ao método de 

gerenciamento dos mesmos. Alguns modelos de Governança em TI, conforme Almeida C. et 

al (2015, p. 46), estão voltados à realização de auditoria de processos e controle de projetos, já 

outros estão voltados ao gerenciamento de serviços de TI. 

As auditorias são avaliações dos projetos em termos do uso apropriado dos processos 

do gerenciamento de projetos e são realizadas com o objetivo de consolidar a mudança cultural, 

para ter certeza de que os processos novos estão aderentes às necessidades da corporação e para 

ter certeza de que as equipes de projetos estão utilizando corretamente os recursos (MANSUR, 

2007). 

A auditoria de projetos deve prover uma visão geral dos riscos e oportunidades do 

projeto, além de uma avaliação independente da real contribuição do projeto para a organização 

(TERLIZZI; BENTO; BIANCOLINO, 2014). Adicionalmente, os resultados da auditoria dos 



36 

 

projetos devem ser documentados e enviados ao gerente do projeto, ao chefe do projeto e aos 

patrocinadores e stakeholders. 

 

2.5 GOVERNANÇA CORPORATIVA 

Governança é derivada de um verbo grego “kubernáo”, que significa dirigir (ITGI, 

2015). De acordo com o IT Governance Institute (2015), um sistema de governança permite 

que as partes interessadas definam as orientações e acompanhem o desempenho em relação aos 

objetivos da empresa. 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2009) cita quatro princípios 

básicos relacionados à governança corporativa, conforme relacionados abaixo: 

 

a) Transparência: Disponibilizar às partes interessadas as informações que sejam de 

seu interesse e não apenas aquelas impostas por disposições de leis ou 

regulamentos; 

b) Equidade: Caracteriza-se pelo tratamento justo de todos os sócios e demais partes 

interessadas (stakeholders); 

c) Prestação de Contas (Accountability): Responsabilidade dos agentes de 

governança em prestar contas de sua atuação, assumindo integralmente as 

consequências de seus atos e omissões; e 

d) Responsabilidade Corporativa: Dever dos agentes de governança em zelar pela 

sustentabilidade das organizações, visando à longevidade da organização, 

incorporando considerações de ordem social e ambiental na definição dos 

negócios e operações. 

 

As melhores práticas de governança corporativa têm sido consideradas importantes 

para garantir transparência, diminuindo a assimetria da informação entre investidores e demais 

envolvidos (ERFURTH; BEZERRA, 2013). Ainda de acordo com os mesmos autores, o 

objetivo principal é aumentar a confiabilidade, elevando assim o potencial de valorização das 

ações e outros ativos emitidos pela companhia. 

O termo Governança Corporativa descreve os fatores que determinam a designação de 

quem decide a forma como o controle operacional será exercido para produzir bens e serviços, 

bem como os fatores externos que afetam as operações e auditorias (ADACHI, 2008). 

Evidencia-se, que as boas práticas de Governança Corporativa propõem 

recomendações e alinhamento dos interesses da organização com os acionistas, agregando valor 

à organização e possibilitando sua longevidade (SUN; PRADO; MANCINI, 2013). Os autores 
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completam afirmando que, como consequência, a Governança Corporativa envolve todo o 

conjunto de funcionários, executivos e relacionamentos externos de uma empresa, na medida 

em que cada parte cumpre as determinações das boas práticas de governança. 

2.5.1 Governança em Projetos 

A governança do projeto se refere ao alinhamento do projeto com as necessidades ou 

objetivos das partes interessadas e é fator crítico para a administração bem sucedida do 

envolvimento das partes interessadas e o alcance dos objetivos organizacionais (PMI, 2013).  

As partes interessadas são compostas por indivíduos, grupos ou organizações que 

podem afetar e ser afetados por uma decisão, atividade ou resultado de um projeto. As partes 

interessadas podem estar ativamente envolvidas no projeto ou ter interesses que possam ser 

positiva ou negativamente afetados pelo desempenho ou término do projeto (PMI, 2013). 

Para Amorim, Arantes e Oliveira (2014, p. 985), a sustentação do gerenciamento de 

projetos na organização depende da existência de governança, entendida como o governo de 

sistemas e processos que foram implementados na organização. Os referidos autores salientam 

que forças precisam atuar no ambiente para que sejam mantidos padrões, utilizações e 

conformidades, nos quais facilitadores de governança podem contribuir na promoção de uma 

cultura de processos na organização. 

Nesse contexto, destaca-se o entendimento de Dinsmore e Rocha (2015, p. 198): 

 

 
Onde há Governança de Projetos, a probabilidade de uma mudança dar certo aumenta, 

pois a Governança Corporativa de Projetos, por natureza, envolve uma visão geral da 

dinâmica organizacional. Quando o esforço é articulado sob um patrocínio 

competente e bem posicionado em um ambiente com EPG, bons resultados são 

prováveis, particularmente quando se dá especial atenção aos seguintes caminhos para 

gerenciar mudanças. 

 

 

Assim, a governança do projeto habilita as organizações a gerenciar os projetos de 

forma consistente, maximizar o valor dos resultados do projeto e alinhar os projetos com a 

estratégia dos negócios. A governança fornece uma estrutura em que o gerente de projetos e os 

patrocinadores podem tomar decisões que atendam tanto às necessidades e expectativas das 

partes interessadas como aos objetivos estratégicos organizacionais, ou abordam as situações 

em que tais necessidades não estejam alinhadas (PMI, 2013). 

Nesse sentido, a governança do projeto pode incluir os seguintes aspectos: definir a 

estrutura do projeto; as políticas, processos e metodologias a serem usadas; limites de 
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autoridade para tomada de decisão; e prestação de contas e responsabilidade das partes 

(VALERIANO, 2014). 

A governança do projeto é uma função de supervisão que está alinhada ao modelo de 

governança da organização e engloba o ciclo de vida do projeto. A estrutura de governança do 

projeto dá ao gerente de projetos e à equipe a estrutura, processos, modelos de tomada de 

decisões e ferramentas para gerenciar o projeto, ao mesmo tempo apoiando e controlando o 

projeto a fim de obter uma entrega bem sucedida (PMI, 2013).  

Elenca-se a seguir os principais componentes da governança de projetos, conforme 

entendimento de Dinsmore e Rocha (2015, p. 24): 

 

a) alinhamento estratégico; 

b) gerenciamento de riscos; 

c) gerenciamento de portfólios; 

d) organização; 

e) gerenciamento das partes interessadas; 

f) avaliação de desempenho; e  

g) transformação dos negócios 

 

Naturalmente, verifica-se que a governança de projeto é um elemento essencial, pois 

fornece métodos capazes de controlar o projeto. Logo, a governança pode desempenhar um 

papel crucial na governança do projeto.  

A governança pode incluir diversos elementos, tais como os seguintes: Critérios do 

sucesso e da aceitação das entregas do projeto; Processo de identificação, encaminhamento e 

resolução das questões que surgem durante o projeto; Relação entre a equipe do projeto, os 

grupos organizacionais e as partes interessadas externas; Organograma do projeto que identifica 

os papéis do projeto; Processos e procedimentos para a comunicação das informações; 

Processos decisórios do projeto; Diretrizes para o alinhamento da governança do projeto com a 

estratégia organizacional; Abordagem do ciclo de vida projeto; Processo para revisões 

"Marcos" ou de fases; Processos para a análise e aprovação das mudanças no orçamento, escopo, 

qualidade e cronograma que estão além da autoridade do gerente de projetos; e Processo para 

alinhar as partes interessadas internas com os requisitos de processo do projeto. 
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2.5.2 Governança em Tecnologia da Informação 

Governança de TI consiste de liderança, estruturas organizacionais e processos que 

assegurem que a tecnologia da informação corporativa dê suporte às estratégias e aos objetivos 

da organização (IIA BRASIL, 2012). 

A visão da Governança de TI é uma parte integral da Governança Corporativa e se 

concentra nos processos, nas estruturas e nas interfaces que criam sinergia em prol do 

alinhamento entre negócio e TI (DINSMORE; ROCHA, 2015). 

Conforme Veras (2014, p. 117), a Governança de TI deve estar alinhada à Governança 

Corporativa. Conforme o citado autor, dois são os aspectos principais tratados pela governança 

de TI: 

 

a) direitos de decisão: tratam de estabelecer quem de fato deve tomar a decisão 

referente às principais questões da ti, incluindo os princípios de ti, arquitetura 

empresarial, infraestrutura, necessidades comerciais e priorização dos 

investimentos em TI; e 

b) estruturas de responsabilidades: normalmente existem para facilitar o atendimento 

de padrões ditados por normas e regras, o que se convencionou chamar de gestão 

de conformidade (compliance). Em TI, gestão da conformidade é utilizada de 

forma mais abrangente e se refere ao atendimento de padrões ditados por normas 

e regras e também aos esforços para evitar desvios, o que se convenciona chamar 

de controles gerenciados. 

 

Apresenta-se, adicionalmente, o conceito proposto por Peterson (2004b, p. 38): 

 

 
A governança de TI descreve a distribuição dos direitos de tomada de decisões de TI 

e responsabilidades entre as diferentes partes interessadas na organização e as regras 

e os procedimentos para realizar e acompanhar decisões à respeito das estratégias de 

TI [...]. 

 

 

A Governança de TI é motivada por diversos fatores, embora Fernandes e Abreu (2014, 

p. 9) afirmem que é senso comum considerar a transparência da administração como sendo o 

principal motivador desse movimento no ambiente de TI das organizações. A Figura 2 ilustra 

os motivadores principais desse processo. 
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Figura 2 - Fatores Motivacionais da Governança de TI 

Fonte: FERNANDES; ABREU, 2014. 

 

Dentro dessa ótica, a Governança de TI deve promover o alinhamento da TI ao negócio, 

promover a implantação do negócio contra interrupções e falhas e promover, juntamente com 

o controle interno, o alinhamento da TI a marcos de regulação externos e outras normas 

(FERNANDES; ABREU, 2014). 

Conforme Sun, Prado e Mancino (2013, p. 2), apesar de existirem regras comuns para 

a implantação da Governança em TI nas organizações, elas são específicas para cada 

organização e depende dos objetivos de desempenho estabelecidos. 

Este ajuste entre as estratégias de negócio, de TI e as estruturas internas da empresa, 

considerando o seu posicionamento e sua atuação no mercado, não é um evento isolado ou 

simples de ser obtido, mas um processo dinâmico e contínuo ao longo do tempo (LAURINDO 

et al, 2001). 

De acordo com Verhoef (2007, p. 248), as regras de governança de TI são destinadas de 

forma eficiente e eficaz para realizar a função de TI. Ainda conforme o autor, a maioria das 

regras é o resultado de senso comum, da normalização, da experiência e das melhores práticas. 

A governança de TI e, mais especificamente, suas regras, são definidas com a finalidade 

de operacionalizar a função da TI na organização de forma mais eficiente e eficaz (LUNARDI; 

BECKER; MAÇADA, 2010). 

A governança de TI pode favorecer a minimização dos riscos de negócios, diminuição 

dos custos operacionais, alinhamento da TI aos negócios e, consequentemente, agregar valor à 

organização.  
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Para criar valor ao negócio e mitigar os riscos estratégicos, a governança de TI deve ter 

uma variedade de capacidades no mínimo tão grande quanto as exigências colocadas pelos 

condutores de valor (PETERSON, 2004b). 

Não obstante, Fernandes e Abreu (2014, p. 14) sugerem que a visão da Governança de 

TI vai além das definições apresentadas e pode ser representada pelo que se chama de “Ciclo 

da Governança de TI”, o qual é comporto por quatro grandes etapas, conforme explicitado na 

Figura 3 a seguir. 

 

 
Figura 3 - O Ciclo da Governança de TI 

Fonte: FERNANDES; ABREU, 2014. 

 

O alinhamento estratégico e compliance corresponde ao planejamento estratégico da 

TI, o qual leva em consideração as estratégias da empresa, assim como os requisitos de 

compliance externos. A etapa de decisão, compromisso, priorização e aplicação de recursos 

refere-se às responsabilidades pelas decisões relativas à TI e trata da obtenção do envolvimento 

dos tomadores de decisão chaves da organização, assim como da definição de prioridade de 

projetos e serviços e da alocação efetiva de recursos monetários no contexto de um portfólio de 

TI (FERNANDES; ABREU, 2014). 

Já a etapa de estrutura, processos, operações e gestão, corresponde à estrutura 

organizacional e funcional de TI, aos processos de gestão e operação dos produtos e serviços 

de TI, alinhados com as necessidades estratégicas e operacionais da empresa. A etapa de 

medição do desempenho consiste na determinação, coleta e geração de indicadores de 

resultados dos processos, produtos e serviços de TI e à sua contribuição estratégica e objetivos 

do negócio (FERNANDES; ABREU, 2014). 
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A Governança Corporativa aponta para a necessidade de liderança no mais alto nível 

da organização e a Governança de TI, sendo um subconjunto de Governança Corporativa, 

também deve seguir pelo mesmo caminho, e não a partir do departamento de TI ou de unidades 

de negócios individualizadas (ADACHI, 2008). 

Lunardi, Becker e Maçada (2010, p. 17) propõem um modelo (Figura 4) capaz de avaliar 

seis diferentes fatores que promovem a efetividade da governança de TI em uma organização, 

quais sejam: 

 

a) Alinhamento estratégico (AE): busca assegurar a integração entre o plano de TI e 

o de negócios, de modo a manter as soluções e estratégias de TI alinhadas às 

estratégias e aos negócios da empresa. 

b) Valor da TI (VA): busca assegurar que a TI esteja atingindo seus benefícios 

prometidos, otimizando os custos dos investimentos. 

c) Gerenciamento de risco (RIS): busca proteger os ativos de TI, recuperando 

informações em caso de desastres e mantendo a continuidade das operações dos 

serviços de TI. 

d) Recursos de TI (REC): busca otimizar a infraestrutura e o conhecimento de TI da 

empresa. Trata também dos recursos críticos de TI (aplicativos, informação e 

pessoal). 

e) Medidas de Performance (MP): busca acompanhar e monitorar a implementação 

da estratégia e dos projetos de TI, bem como dos recursos de TI utilizados e 

demais serviços relacionados à TI. 

f) Accountability (AC): tem por objetivo definir os papéis e responsabilidades das 

partes envolvidas nas decisões de TI, além de assegurar claramente a sua 

compreensão pelas organizações dos serviços de TI (LUNARDI; BECKER; 

MAÇADA; 2010). 

 

 
Figura 4 - Modelo de Efetividade da Governança em TI 

Fonte: LUNARDI; BECKER; MAÇADA, 2010. 
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 Em essência, o objetivo primordial da Governança de TI é contribuir para as atividades 

do negócio em termos de menores custos, satisfação dos clientes e melhor qualidade dos 

produtos e serviços providos pela organização (PATEL, 2004). 

Assim, a Governança de TI especifica a estrutura e os processos por meio dos quais os 

objetivos de TI da organização estão definidos e os meios para alcançar esses objetivos e 

monitorar o desempenho (PETERSON, 2004b). 

 Para Rodrigues Paganotto (2014, p. 2), a Governança de TI deve obrigatoriamente estar 

vinculada à Governança corporativa, que em última análise deverá estar alinhada aos objetivos 

estratégicos da instituição. 

 Ressalta-se a diferenciação entre Governança e Gerenciamento de TI. A gestão da TI 

está direcionada ao fornecimento interno dos serviços de TI e ao gerenciamento das suas 

operações atuais, a governança de TI é mais ampla e está focada na execução e na transformação 

da TI para atender as demandas atuais e futuras dos negócios (foco interno) e dos clientes desses 

negócios (foco externo) (GOULART; BRAMBILLA; BASSO JÚNIOR, 2013). 

 Ainda conforme os autores supracitados, outra diferença entre esses os conceitos de 

governança e gerenciamento reside na ênfase: enquanto o gerenciamento da Tecnologia de 

Informação aborda a TI, a governança trata da importância da informação e dos negócios da TI. 

 Nesse contexto, afirma-se que a Governança de Projetos, focada em TI, estabelece as 

políticas que garantem que os projetos sejam compatíveis e consistentes com as estratégias 

corporativas e com as melhores práticas da indústria da tecnologia da informação (DINSMORE; 

ROCHA, 2015). 

2.5.3 Modelos de Melhores Práticas em Governança de TI 

Nas últimas décadas, viu-se o surgimento de diversos modelos de melhores práticas 

para TI. Essas “estruturas de controle”, como são evidenciadas na literatura, são um conjunto 

de processos, procedimentos e políticas que permitem uma organização mensurar, monitorar e 

avaliar, em relação a fatores pré-definidos, critérios ou pontos de referência (WEBB, 

POLLARD; RIDLEY, 2006). 

Os principais modelos atualmente utilizados, tanto no meio acadêmico quanto 

profissional, estão apresentados no Quadro 5, a seguir: 
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Quadro 5 - Principais Modelos de Melhores Práticas em TI 

Modelos de Melhores Práticas Escopo do Modelo 

ISO/IEC 38500 Trata a Governança Corporativa de TI. 

CobiT - Control Objectives for 

Information and related Technology 

Modelo abrangente aplicável para a governança e o 

gerenciamento da TI em âmbito corporativo. 

ISO 31000 Trata dos princípios e guias para o gerenciamento 

de ricos. 

CMMI – Capability Maturity Model 

Integration 

Desenvolvimento de produtos e projetos de 

sistemas e software. 

MPS.BR para Software Modelo brasileiro paa a melhoria do processo de 

software. 

ITIL – Integration Technology 

Infrastructure Library 

Serviços de TI, segurança da informação, 

gerenciamento da infraestrutura, gestão de ativos e 

aplicativos, etc. 

ISO/IEC 20000 Norma abordando requisitos e melhores 

práticas para o gerenciamento de serviços de TI. 

MPS.BR para Serviços Modelo brasileiro para a melhoria das práticas de 

serviços. 

USMBOK – Universal Service 

Management Body of Knowledge 

Gerenciamento de serviços de qualquer natureza 

(inclusive de TI). 

ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002 Requisitos e código de prática para a gestão da 

segurança da informação. 

Modelos ISO -  International 

Organization for Standardization 

Sistemas da qualidade, ciclo de vida de software, 

teste de software, etc. 

eSCM-SP e eSCM-CL – Service 

Provider Capability Maturity Model 

Outsorcing em serviços que usam TI de forma 

intensiva. 

PRINCE2 – Project in controlled 

enviroment 

Metodologia de gerenciamento de projetos. 

PMBOK® – Project Management Body 

Knowledge 

Base de conhecimento para gestão em projetos. 

Modelos PMI para Gestão de Portfólio e 

Programas 

Base de conhecimento para gerenciamento de 

portfólios e programas. 

SCRUM Método ágil para o gerenciamento de projetos. 

BSC – Balandec Scorecard Metodologia de planejamento e gestão da 

estratégia. 

Seis Sigma Metodologia para melhoria da qualidade de 

processos. 

SAS 70 – Statement on Auditing 

Standards for Services Organizations 

Regras de auditoria para empresas de serviços. 

SFIA – Skills Framework for the 

Information Age 

Modelo para gestão de competências direcionado 

aos profissionais de TI. 

TOGAF – The Open Group Architecture 

Framework 

Modelo que trata o desenvolvimento e a evolução 

de arquiteturas de TI. 

BPM CBOK – Business Process 

Management Body of Knowledge 

Guia de conhecimento para prática de análise de 

negócio. 

DAMA DMBOK – Data Management 

Body of Knowledge 

Guia de conhecimento para a disciplina de gestão 

de dados. 

Fonte: FERNANDES; ABREU, 2014. 

 

A Figura 5 esboça como esses modelos se posicionam dentro do modelo de Ciclo de 

Governança de TI. 
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Fonte: FERNANDES; ABREU, 2014. 

 

Conforme a Figura 5, os modelos de melhores práticas contribuem para a implantação 

da Governança de TI. Por isso, torna-se importante conhecê-los em termos de seus objetivos, 

estruturas e aplicabilidade.  Nas subseções seguintes, vê-se uma descrição dos principais 

modelos empregados no contexto da Governança de TI. 

Alguns dos modelos existentes abordam a Governança de TI de forma holística. Dentre 

esses modelos, destacam-se a norma ISO/IEC 38500:2009 e o Control Objectives for 

Information and Related Technology (COBIT). 

Outros modelos de governança se destacam pelo foco no gerenciamento dos serviços 

de TI, como a ITIL® e o CMMI. 

A existência desses modelos como ferramentas de controle de TI varia dependendo do 

foco (WEBB; POLLARD; RIDLEY, 2006). Conforme os citados autores, a intenção da 

organização pode ser controlar finanças ou controlar aquisições e implantações, ou mesmo 

controlar o alinhamento da TI com as estratégias de negócio.  

Figura 5 - Os Modelos de Melhores Práticas no Contexto da Governança de TI 
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A seguir, são melhor descritos alguns dos principais modelos de governança mais 

conhecidos e estudados atualmente. 

 

2.5.3.1 ISO/IEC 38500 – Governança Corporativa de Tecnologia da Informação 

O objetivo desta norma é oferecer princípios para orientar os dirigentes das 

organizações sobre o uso eficaz, eficiente e aceitável da Tecnologia de Informação dentro de 

suas organizações. 

A norma se encontra na Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) como 

Norma Brasileira NBR/IEC 38500:2009. Esta norma pode ser aplicada a todos os tipos de 

organizações, sejam públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos. 

Para a ISO 38500, a Governança Corporativa de TI significa avaliar e direcionar o uso 

da TI para dar suporte à organização e monitorar seu uso para realizar os planos (FERNANDES; 

ABREU, 2014). 

Conforme Louro (2015, p. 40), a Governança de TI tem como uma de suas propostas 

de normatização a ISO 38500, que traça ações superficiais para avaliar, dirigir e monitorar a 

Governança de TI. De acordo com o citado autor, essa norma internacional estabelece seis 

princípios: responsabilidade, estratégia, aquisição, desempenho, conformidade e 

comportamento humano, os quais já mostram a complexidade do tema e o caráter subjetivo que 

ele pode tomar. 

Os objetivos da norma são: promover uma TI eficaz e eficiente de forma a garantir às 

partes interessadas que, se a norma for seguida, é possível confiar na governança corporativa 

da TI; informar e orientar os dirigentes quanto ao uso da TI em suas organizações; e fornecer 

uma base para uma avaliação objetiva da governança corporativa de TI (FERNANDES; 

ABREU, 2014). 

A ISO/IEC 38500:2009 preconiza seis princípios para uma governança de TI, 

conforme demonstrado do Quadro 6. 
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Quadro 6 - Princípios da Governança de TI 

PRINCÍPIOS DESCRIÇÃO 

Responsabilidade 

Os indivíduos e grupos dentro da organização compreendem e aceitam suas 

responsabilidades com respeito ao fornecimento e à demanda de TI. 

Aqueles responsáveis pelas ações também têm autoridade para 

desempenhar tais ações. 

Estratégia 

A estratégia de negócio da organização leva em conta as capacidades atuais 

e futuras de TI. Os planos estratégicos para TI satisfazem as necessidades 

atuais e contínuas da estratégia de negócio da organização. 

Aquisição 

As aquisições de TI são feitas por razões válidas, com base em análise 

apropriada e contínua, com tomada de decisão e transparente. Existe um 

equilíbrio entre benefícios, oportunidades, custos e riscos, de curto e longo 

prazo. 

Desempenho 

A TI é adequada ao propósito de apoiar a organização, fornecendo serviços, 

níveis de serviço e qualidade de serviço, necessários para atender aos 

requisitos atuais e futuros de negócio. 

Conformidade 
A TI cumpre com toda a legislação e os regulamentos obrigatórios. As 

políticas e práticas são claramente definidas, implementadas e fiscalizadas. 

Comportamento 

Humano 

As políticas, práticas e decisões de TI demonstram respeito pelo 

comportamento humano, incluindo as necessidades atuais e futuras de todas 

as “pessoas no processo”. 

Fonte: FERNANDES; ABREU, 2014. 

 

Ademais, a norma preconiza três tarefas principais à governança de TI: Avaliar o uso 

atual e futuro da TI; Orientar a preparação e a implementação de planos e políticas para 

assegurar que o uso da TI atenda aos objetivos do negócio; e Monitorar o cumprimento das 

políticas e o desempenho em relação aos planos (FERNANDES; ABREU, 2014). 

A tarefa avaliar preconiza que os dirigentes devem examinar e avaliar as estratégias 

de TI. Dirigir representa a distribuição das responsabilidades e implementação dos planos e 

políticas. Por fim, monitorar significa a mensuração apropriada e verificação do desempenho 

de acordo com os planos e objetivos do negócio e se a TI está em conformidade com os 

objetivos daquele (FERNANDES; ABREU, 2014). 

Esta norma fornece uma estrutura de governança eficaz da TI para ajudar aqueles que 

estão no mais alto nível de organizações a compreender e cumprir as suas disposições 

legislativas, regulamentares e obrigações éticas em relação ao uso de TI em suas organizações 

(PINHEIRO; MISAGHI, 2015).  

Diferentemente de outras normas ISO, como 9001, série 14000 e 27001, a ISO 

35800:2009 não é objeto de certificação. Não obstante, a mesma traz conceitos importantes 

relacionados à Governança de TI, sendo útil nos processos decisórios. 
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2.5.3.2 Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) 

O COBIT é uma estrutura de negócios para a governança e gestão corporativa de TI, 

desenvolvido pela Information Systems Audit and Control Association (ISACA), uma 

associação sem fins lucrativos, com atuação em 160 países (ISACA, 2015). 

O COBIT é um modelo bastante utilizado em auditorias de TI. Ele comporta uma 

avaliação padronizada, de forma a fundamentar a opinião do auditor sobre a TI da organização 

e permite apresentar orientações à organização sobre melhoria dos controles internos. 

O COBIT está, atualmente, na sua versão 5.0 e incorpora as últimas técnicas de 

governança corporativa e de gestão, e fornece princípios, práticas e ferramentas técnicas aceitos 

globalmente e modelos que auxiliam o desenvolvimento da confiança e do valor dos Sistemas 

de Informação. 

O COBIT é genérico e útil para organizações de todos os tamanhos, seja pública ou 

privada. O COBIT é utilizado globalmente por aqueles que possuem responsabilidade por 

processos de negócios e tecnologia, dependem de tecnologia para obter informações, e oferece 

qualidade e controle da informação (ISACA, 2015). 

O COBIT atua, especialmente, nas cinco áreas seguintes: Auditoria e Garantia; 

Conformidade; Operações de TI; Governança e Gerenciamento do Risco; e Segurança. Pereira 

e Ferreira (2015, p. 23) elencam os cinco princípios fundamentais do COBIT 5, os quais estão 

elencados a seguir: 

 

a) atender às necessidades das partes interessadas; 

b) abranger toda a organização; 

c) aplicar um modelo único integrado de governança e gestão da TI na organização; 

d) permitir uma abordagem holística; e 

e) distinguir a governança da gestão. 

 

O COBIT 5, em alinhamento com a ISO / IEC 38500, apresenta governança em termos 

de avaliar, orientar e Monitor. Estes termos vêm diretamente do padrão "Modelo de Governança 

Corporativa de TI" (ISACA, 2015). 

Conforme Labadessa et al (2011, p. 49), o CobiT se aplica tanto as pequenas 

organizações como em grandes empresas de TI, desde que esteja alinhado com os objetivos do 

negócio, com estratégias voltadas a TI e com o framework utilizado de forma gradual, visando 

o acompanhamento de um planejamento estratégico, definido visando à melhoria dos processos 

de TI. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Information_Systems_Audit_and_Control_Association
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O COBIT utiliza modelos de avaliação de processos cujo objetivo é dar uma 

abordagem de gerenciamento confiável e ferramentas de suporte para compreender melhor a 

capacidade atual de seus processos de governança e de gestão. Tal procedimento visa ajudar a 

administração a fazer benchmarking, análise de lacunas e planejamento de melhoria de 

processos (ISACA, 2015).  

Além de incorporar padrões regulatórios internacionais, o COBIT, que atualmente se 

encontra em sua quinta versão, tem evoluído ao adicionar a seu arcabouço a contribuição de 

técnicos e profissionais com conhecimentos específicos (COSTA; ROSINI, 2015). 

O processo de avaliação é importante para entender o nível de capacidade em que a 

empresa se encontra e o nível apropriado para determinado processo, com base nos requisitos 

de negócios, e para compreender a natureza de eventuais lacunas de deficiências significantes 

a serem identificadas e melhoradas (ISACA, 2015). 

O COBIT pode ser utilizado para fins pessoais, corporativos, fornecimento de serviços 

de auditoria e consultorias a clientes externos, assim também, para treinamento, 

desenvolvimento de ferramentas de software e concessão de grau a instituições acadêmicas e 

universidades. 

Há quatro programas de certificação profissional oferecidos, conforme ISACA (2015): 

 

a) Certified Information Systems Auditor (CISA): A certificação CISA é um padrão 

a ser atingido por quem realiza auditorias, controles, monitoramento e avaliação 

da TI e dos sistemas de negócios das organizações. A certificação CISA confirma 

o conhecimento e experiência e se torna reconhecido mundialmente por uma 

marca de excelência. 

b) Certified Information Security Manager (CISM): O CISM é voltado para 

profissionais que projetam, desenvolvem e gerenciam programas de segurança da 

informação. É uma credencial para os gestores. Os profissionais com certificação 

CISM são capazes de identificar problemas críticos e personalizar práticas 

específicas da empresa a fim de fornecer suporte à governança da TI e afins. 

c) Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT): O CGEIT reconhece uma 

série de profissionais pelo seu conhecimento e aplicação de princípios e práticas 

de governança de TI. Tal certificação fornece a credibilidade para discutir 

questões críticas acerca da governança e do alinhamento estratégico, com base nas 

experiências, capacidades e conhecimentos dos profissionais. 

d) Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC): Pronunciada como 

"ver o risco". É a única certificação que posiciona o profissional de TI para o 

crescimento futuro da carreira, ao ligar os desafios de TI ao gerenciamento dos 

riscos corporativos, posicionando os profissionais como parceiros estratégicos 

para a empresa. 
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2.5.3.3 Information Technology Infrastructure Library (ITIL®) 

A ITIL® defende que os serviços de TI estejam alinhados com as necessidades do 

negócio e apoiem seus principais processos. Ele fornece orientações para organizações e 

indivíduos sobre o uso da TI como uma ferramenta para facilitar as mudanças, transformação e 

crescimento dos negócios. 

A ITIL® foi desenvolvida inicialmente entre 1.989 e 1.995 pelo Her Majesty's 

Stationery Office (HMSO), no Reino Unido, em nome da Central Communications and 

Telecommunications Agency (CCTA). 

Neste contexto, a ITIL® é definida como uma ferramenta que descreve melhores 

práticas para o gerenciamento de serviços de TI. O modelo fornece ferramentas para governança 

de TI e para o gerenciamento e controle dos serviços de TI (AXELOS, 2011a).  

Conforme Almeida C. et al (2015, p. 42), a ITIL é um conjunto claro e detalhado de 

códigos de prática para prover serviços eficientes e efetivos de TI e surgiu devido ao fato de as 

organizações estarem cada vez mais dependentes da TI para alcançarem os objetivos 

corporativos traçados e para disseminar as melhores práticas em gerenciamento de serviços de 

TI. 

Para entender o que é um gerenciamento de serviços, faz-se necessária uma definição 

de "serviço" em si.  

 

 

A ITIL conceitua serviço como "um meio de entregar valor aos clientes, facilitando o 

alcance dos resultados que os clientes desejam, retirando deles a propriedade dos 

custos e riscos específicos". Já o gerenciamento de serviços pode ser definido como 

"um conjunto especializado de habilidades organizacionais para fornecer valor aos 

clientes na forma de serviços (Axelos, 2011b, p. 12-13). 

 

 

Ao usar a abordagem de processos, a ITIL primariamente descreve o que deve ser 

incluído no gerenciamento de TI para prover serviços de TI com a qualidade requerida. A 

estrutura e alocação de tarefas e responsabilidades entre funções e departamentos dependem do 

tipo de organização (ALMEIDA C. et al, 2015). 

O foco da ITIL® é a medição contínua e melhoria da qualidade dos serviços de TI, 

para perspectivas dos negócios e dos clientes. Conforme Magalhães e Pinheiro (2007, p. 64), a 

ITIL é composta por um conjunto das melhores práticas para a definição dos processos 

necessários ao funcionamento de uma área de TI, com o objetivo de permitir o máximo de 
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alinhamento entre a área de TI e as demais áreas do negócio, de modo a garantir a geração de 

valor à organização. 

As melhores práticas da ITIL® estão detalhadas em cinco publicações principais: 

Estratégia, Desenho, Transição, Operação e Melhoria de Serviço Continuada (Figura 6). Essas 

cinco publicações correspondem a fases do ciclo de vida dos serviços ITIL®, iniciando com a 

identificação das necessidades dos clientes e requisitos dos dirigentes de TI, através da 

concepção e implementação do serviço e, por fim, têm-se a fase de acompanhamento e melhoria 

do serviço. 

 

 
Figura 6 - Ciclo de Vida ITIL 

Fonte: AXELOS, 2011b. 

 

As cinco publicações principais são apenas o ponto inicial da ITIL®. Todas as etapas 

do ciclo de vida têm como princípio o alinhamento da TI com o negócio que ele suporta. Por 

conseguinte, todas as soluções de serviços e entrega devem ser impulsionados pelos requisitos 

do negócio. Cada uma dessas fases é detalhada no Quadro 7, de acordo com suas características-

chave. 

 

 

Melhoria 
Contínua do 

Serviço 

Estratégia  

do Serviço 

Transição do 

Serviço 

Desenho do 

Serviço 
Operação do 

Serviço 
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Quadro 7 - Especificações do Ciclo de Vida ITIL® 

ETAPA Processos 

Service Strategy 

(Estratégia do 

Serviço) 

Definir um plano que, usando um conjunto claro de princípios, provê a solução para 

problemas de negócios numa situação particular. Foco no valor para o cliente e na 

identificação de ativos estratégicos para alcance de vantagem competitiva. 

Service Design 

(Desenho do 

Serviço) 

Visa garantir que serviços novos ou modificados sejam projetados de forma a 

alcançar os requisitos de mudança dos negócios. Esta é uma fase do ciclo de vida 

que torna os requisitos novos da estratégia dos serviços (service strategy) em um 

projeto com o fim de realizar os objetivos do negócio. 

Service Transition 

(Transição do 

Serviço) 

Tem o propósito de garantia que serviços novos, modificados ou afastados, irão 

atender às expectativas dos negócios documentados nas fases Service Strategy and 

Design do ciclo de vida dos serviços. 

Service Operation 

(Operação do 

Serviço) 

Possui o objetivo de entregar aos usuários serviços nos níveis acordados e gerir as 

aplicações, tecnologias e infraestrutura que suportem a entrega desses serviços. 

Continual Service 

Improvement 

(Melhoria Contínua 

do Serviço) 

Trata da manutenção de valores para clientes por meio da evolução contínua e 

desenvolvimento da qualidade dos serviços a da maturidade global do ciclo de vida 

do gerenciamento dos sistemas de TI e processos básicos. 

 Fonte: Adaptado de Axelos, 2011b. 

  

Cada uma das cinco publicações do núcleo ITIL® supracitadas abordam uma fase do 

ciclo de vida do ciclo de vida do serviço e definem um conjunto fundamental de processos 

requeridos. O Quadro 8 lista os principais processos e funções definidos para cada estágio do 

ciclo de vida. 

 

Quadro 8 - Processos e Funções do Gerenciamento de Serviços Através do Ciclo de Vida 

Fases do Ciclo de Vida Processos e Funções 

Estratégia do Serviço 

Gerenciamento da Estratégia para serviços de TI; Gerenciamento do 

Portfólio de Serviços; Gerenciamento Financeiro para Serviços de 

TI; Gerenciamento da Demanda; e Gerenciamento das Relações de 

Negócios. 

Desenho do Serviço 

Coordenação do desenho; Gerenciamento do Catálogo de Serviços; 

Gerenciamento do Nível de Serviços; Gerenciamento da 

Disponibilidade; Gerenciamento da Capacidade; Gerenciamento da 

Continuidade dos Serviços de TI; Gerenciamento da Segurança da 

Informação; e Gerenciamento dos Fornecedores. 

Transição do Serviço 

Suporte e Planejamento da Transição; Gerenciamento das 

Mudanças; Gerenciamento de Ativos de Serviço e das Configuração; 

Gerenciamento do Lançamento e Implantação; Validação e Teste dos 

Serviços; Evolução das Mudanças; e Gerenciamento do 

Conhecimento. 

Operação do Serviço 

Gerenciamento de Eventos; Gerenciamento de Incidentes; 

Gerenciamento de Requisições; Gerenciamento dos Problemas; 

Gerenciamento do Acesso; e Funções: Central de Serviços, 

Gerenciamento de Técnicas, Gerenciamento de Operações de TI e 

Gerenciamento de Aplicações. 

Melhoria Contínua do 

Serviço 

Identifica a Estratégia de Melhoria; Define o que será Medido; Reúne 

os dados; Processa os dados; Analisa Informações e Dados; Concede 

e Usa as Informações; e Implementar Melhoria 

Fonte: Axelos, 2011b. 
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A ITIL é um portfólio de publicações de melhores práticas com o objetivo de ajudar 

organizações e profissionais, individualmente a gerenciar projetos, programas e serviços de 

forma consistente e efetiva. As publicações da ITIL estão detalhadas no Quadro 9, a seguir: 

 
Quadro 9 - Portfólio de Publicações ITIL® 

PUBLICAÇÃO DESCRIÇÃO 

Management of Portfólios 

(MoP®) (Gerenciamento de 

Portfólios) 

Princípios, práticas e guias na implementação do 

gerenciamento de portfólio. 

Management of Risk (MoR®) 

(Gerenciamento do Risco) 

Uma estrutura para tomada de decisões sobre riscos 

que afetam a performance dos objetivos de 

desempenho 

Management of Value (MoV®) 

(Gerenciamento do Valor) 

Guia para maximizar valor através do efetivo uso de 

prioridades, necessidades das partes interessadas e 

recursos. 

Managing Successful 

Programmes (MSP®) 

(Gerenciamento de Programas de 

Sucesso) 

Um quadro para alcançar resultados e benefícios 

das mudanças 

Managing Sucessful Projects 

with PRINCE2 (Gerenciamento 

de Programas de Sucesso com 

PRINCE2) 

Um método estruturado para gerenciamento de 

projetos efetivos por meio de produtos definidos. 

Portfolio, Program and Project 

Officers (P3O®) (Escritório de 

Projeto, Programa e Portfólio) 

Princípios, processos e técnicas para estabelecer, 

desenvolver e manter estruturas de suporte. 

Fonte: Adaptado de Axelos, 2011b. 

 

A ITIL é importante para prover serviços de todos os tamanhos, seja no setor público 

ou privado. O sucesso de tal modelo ocorre em virtude das práticas que permitem que as 

organizações entreguem benefícios, retornos e sucesso nos investimentos.  

Mudanças nos requisitos dos negócios, desafios econômicos e novas tecnologias 

continuam a formar o mercado. Por isso, as publicações ITIL podem prover uma estrutura de 

melhores práticas para garantir as capacidades da organização em prover valores máximos para 

os negócios. 

A adoção da ITIL não obriga a uma nova maneira de pensar e agir, mas fornece uma 

base onde colocar os processos existentes em um contexto estruturado, validando suas 

atividades, tarefas, procedimentos e regras (MAGALHÃES; PINHEIRO, 2007). 
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2.5.3.4 Capability Maturity Model Integration (CMMI) 

Os modelos de maturidade em gerenciamento de projetos surgiram em meados da 

década de 1990. O pioneiro foi o CMM – Capability Maturity Model, desenvolvido pela 

Software Engineering Institute (SEI). 

O projeto Capability Maturity Model Integration (CMMI) foi desenvolvido em 1986 

pelo SEI e busca a melhoria dos processos de desenvolvimento de software, tendo sido 

publicado em 1993, cuja ênfase é a área de engenharia de sistemas e softwares. 

O CMMI foi desenvolvido para comparar os processos existentes numa organização 

com as melhores práticas comprovadas desenvolvidas por membros da indústria, governo e 

academia. E para revelar possíveis áreas de melhoria proporcionar maneiras de medir o 

progresso (CMMI INSTITUTE, 2014). 

O modelo CMMI não foi elaborado apenas para desenvolvimento de software, mas 

para auxiliar organizações de software e serviços para alinhar a melhoria do processo com os 

objetivos do negócio e engenharia de custo, cronograma, produtividade, qualidade e satisfação 

do cliente. Trata-se de um modelo de melhoria de processo que pode ser adaptado para resolver 

problemas de desempenho em qualquer nível da organização ou setor ao fornecer orientações 

para melhoria em várias disciplinas da organização. 

A Maturidade em gestão de projetos é a posição em que a empresa se encontra em 

relação aos processos de gerenciamento de projetos. Com base nisso, os modelos de maturidade 

objetivam quantificar a aptidão de uma empresa em gerenciar projetos com sucesso (PRADO,). 

O CMMI possui a premissa de que a qualidade é influenciada pelo processo e visa à 

melhoria dos processos das organizações. O CMMI compreende três modelos: CMMI for 

Development, usado nos processo de desenvolvimento de produtos e serviços; CMMI for 

Acquisition, usado nos processos de aquisição ou terceirização de bens e serviços; e CMMI for 

Services, usado em processos de prestação de serviços. 

O modelo CMMI é representado em níveis de maturidade. O nível de maturidade 

consiste num relato específico de práticas relacionadas a um conjunto predefinido de áreas de 

processo que melhoram o desempenho global da organização. O modelo apresenta cinco níveis, 

cada um representando uma camada da base da melhoria dos processos em curso (CHRISSIS; 

KONRAD; SHRUM, 2011), conforme apresentado no Quadro 10. 
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Quadro 10 - Níveis de Maturidade do CMMI 

Nível 1 - Inicial: Os processos são usualmente caracterizados como "ad hoc" e caóticos.  As organizações 

possuem a tendência de abandonar seus processos em tempos de crise e são incapazes de repetir seus sucessos. 

Nível 2 - Gerenciado: Os projetos asseguram que os processos são planejados e executados de acordo com 

as políticas organizacionais. Os processos são monitorados, controlados e revistos. Compromissos são 

estabelecidos entre stakeholders relevantes e são revisados quando necessário. Os processos que apresentam 

resultados satisfatórios são repetidos em projetos similares. 

Nível 3 - Definido: Os processos são bem caracterizados e previstos em regras, procedimentos, ferramentas 

e métodos. Os padrões dos processos são usados para propiciar confiança para além da organização. 

Nível 4 - Quantitativamente Gerenciado: Os objetivos organizacionais são quantitativamente estabelecidos e 

são baseados na necessidade dos clientes, usuários e organização. A performance da qualidade e dos 

processos são estatisticamente controlados. 

Nível 5 - Otimizado: Foco na melhoria contínua os processos, através de feedback e adoção de novas 

tecnologias.  

Fonte: Adaptado de Chrissis; Konrad; Shrum, 2011. 

 

Os níveis de maturidade, conforme os demonstrados no Quadro 10, podem ser 

considerados como um degrau evolucionário para a melhoria do processo organizacional como 

um todo e consiste em práticas específicas e genéricas que integram um conjunto predefinido 

de áreas de processo (FERNANDES; ABREU, 2014).  

A experiência mostra que as organizações funcionam melhor quando concentram seus 

esforços de melhoria de processos em um número controlado de áreas que exigem um esforço 

cada vez mais sofisticado à medida que a organização melhora. Um nível de maturidade 

consiste em práticas específicas e genéricas relacionadas a um conjunto predefinido de áreas de 

processo que melhoram o desempenho global da organização (CMMI PRODUCT TEAM, 

2010). 

  

2.5.3.5 Project Management Body of Knowledge (PMBOK®) 

O PMBOK® (Project Management Body of Knowledge) se trata de um guia do 

Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®), para o gerenciamento de 

projetos individuais e define os conceitos relacionados com o gerenciamento de projetos. Assim 

também, descreve o ciclo de vida de gerenciamento de projetos e seus respectivos processos, 

assim como o ciclo de vida do projeto. 

O mesmo foi elaborado pelo Project Management Institute (PMI) e, atualmente, está 

na sua quinta edição, publicada em 2013. 

O PMBOK® contém o padrão e guia globalmente reconhecidos para a profissão de 

gerenciamento de projetos. Um padrão é um documento formal que descreve normas, métodos, 

processos e práticas estabelecidos. Assim como em outras profissões, o conhecimento contido 
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neste padrão evoluiu a partir das boas práticas reconhecidas por profissionais de gerenciamento 

de projetos que contribuíram para o seu desenvolvimento (PMI, 2013). 

Salienta-se que a expressão “melhores práticas”, comumente adotada nas empresas, 

não necessariamente representam a melhor firma de fazer algo. Mas, estão em constante 

evolução e atualização e se referem a procedimentos incorporados em sistemas organizacionais, 

os quais tiveram suas práticas sistematizadas primeiro (TAROUCO; GRAEML, 2011). 

 

2.5.3.6 Melhoria de Processo de Software Brasileiro (MPS.BR) 

O MPS.BR foi criado em 2003 sob coordenação da Associação para Promoção da 

Excelência do Software Brasileiro (SOFTEX) para melhorar a capacidade de desenvolvimento 

de software nas empresas brasileiras. A iniciativa foi responsável pelo desenvolvimento do 

Modelo de Referência para Melhoria do Processo de Software Brasileiro (MPS-SW), que levou 

em consideração normas e modelos internacionalmente reconhecidos, boas práticas da 

engenharia de software e as necessidades de negócio da indústria de software nacional 

(SOFTEX, 2016). 

A iniciativa conta com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 

da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), do Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MCTI) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) 

(HIRAMA, 2012).  

O desenvolvimento de um modelo brasileiro, dentre outros fatores, foi motivada em 

grande parte pelos problemas enfrentados, especialmente por PMEs, na adoção de modelos de 

Governança em TI tradicionais (CMMI, ISO, ITIL, COBIT, etc), dente os quais cita-se: alto 

investimento de implementação, manutenção e avaliação e dificuldade em convencer as 

organizações dos potenciais benefícios de investimentos em melhoria dos projetos de TI 

(KALINOWSKI et al, 2010). 

De acordo com Weber (2006, p. 3), o MPS.BR é definido através de níveis de 

maturidade, sequenciais e acumulativos, no qual cada nível de maturidade é uma junção entre 

processos e capacidade dos processos, ou seja, é composto por um conjunto de processos em 

um determinado nível de capacidade. Ainda conforme o mesmo autor, os processos e as 

capacidades dos processos foram descritos segundo as normas ISO/IEC 12207, e suas emendas 

1 e 2, e ISO/IEC 15504-5.  



57 

 

O MPS.BR é constituído pelo Modelo de Referência (MR-MPS), Método de 

Avaliação (MA-MPS) e Modelo de Negócio (MN-MPS) (HIRAMA, 2012). Tal estrutura, faz 

com que a equipe de implementação seja diferente da equipe que fará a avaliação 

posteriormente, focando num ponto no qual o CMMI não tinha conferido muita atenção 

anteriormente (BARBIERE, 2011).  

O MR-MPS está definido em sete níveis de maturidade: A (Em Otimização), B 

(Gerenciado Quantitativamente), C (Definido), D (Largamente Definido), E (Parcialmente 

Definido), F (Gerenciado) e G (Parcialmente Gerenciado) (BARBIERE, 2011). O nível G é o 

inicial, indicando que ele é mais imaturo que os demais níveis, e o nível A é o mais maduro 

(BARBIERE, 2011).  

Os níveis de maturidade do MR-MPS têm um paralelo com os quatro níveis de 

maturidade da representação por estágio do CMMI (níveis 2 a 5), sendo os níveis F, C, B e A 

do MR-MPS correspondentes respectivamente aos níveis 2, 3, 4 e 5 do CMMI. O nível G é um 

nível intermediário entre os níveis 1 e 2 do CMMI e os níveis E e D são dois níveis 

intermediários entre os níveis 2 e 3 do CMMI (WEBER, 2006). A Figura 7 ilustra os níveis de 

maturidade do modelo MPS.BR. 

 

 
Figura 7 - Níveis de Maturidade do MR-MPS 

Fonte: HIRAMA, 2012. 

 

O progresso e o atendimento do nível de maturidade se obtêm quando são atendidos 

todos os resultados e propósito do processo; e os atributos de processo relacionados àquele nível 
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(WEBER, 2006). Os níveis de maturidade estabelecem patamares de evolução de processos, 

caracterizando estágios de melhoria de implementação de processos na organização.  

Com o MPS-BR foi possível estabelecer um caminho economicamente viável para que 

organizações, incluindo as pequenas e médias empresas, alcancem os benefícios da melhoria 

de projetos de TI e da utilização de boas práticas de Governança em um intervalo de tempo 

razoável. 

 

2.5.3.7 Balanced Scorecard (BSC) 

O Balanced Scorecard (BSC) é um modelo de gestão, desenvolvido em 1992 por 

Robert Kaplan e David Norton, para avaliar o desempenho estratégico e, consequentemente, 

gerir o sistema de estratégias de uma organização, sendo considerado uma das ferramentas de 

grande importância na área de planejamento estratégico que traduz estratégia em ação (LUNA, 

2011). 

O BSC traduz a missão e a estratégia das empresas num conjunto abrangente de 

medidas de desempenho que serve de base para um sistema de medição e gestão estratégica 

(KAPLAN; NORTON, 1997). 

O BSC mede o desempenho organizacional sob quatro perspectivas equilibradas: 

Financeira, do cliente, dos processos internos da empresa, e do aprendizado e crescimento 

(KAPLAN; NORTON, 1997). Dessa forma, o BSC permite que as empresas acompanhem o 

desempenho financeiro, monitorando, ao mesmo tempo, o progresso na construção de 

capacidades e na aquisição dos ativos necessários para o crescimento futuro. 

Mais recentemente, com o BSC buscou-se integrar as medidas financeiras com as não 

financeiras, distinguindo-o dos demais instrumentos de medição de desempenho, por conter 

medidas integradas de ocorrência e direcionadores de tendência, desenhados para capturar a 

estratégia da organização e ligados por relações de causa e efeito (BASSO; PACE, 2003). 

O BSC demonstra uma relação de causa e efeito e é uma poderosa ferramenta de 

planejamento e de gestão de desempenho por toda a organização (FERNANDES; ABREU, 

2014). 

Os objetivos e medidas utilizados no Balanced Scorecard não se limitam a um 

conjunto aleatório de medidas de desempenho financeiro e não-financeiro, pois derivam de um 

processo hierárquico (top-down) norteado pela missão e pela estratégia da unidade de negócios 

(KAPLAN; NORTON, 1999).  
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O BSC é mais do que um sistema de medidas táticas ou operacionais, no qual empresas 

inovadoras estão utilizando o scorecard como um sistema de gestão estratégica para administrar 

a estratégia de longo prazo e para viabilizar processos gerenciais críticos (KAPLAN; NORTON, 

1999). 

 

5.2.3.8 SCRUM 

O SCRUM é um framework para gerenciamento de projetos ágeis que, apesar de muito 

utilizado na área de desenvolvimento de software, pode ser usado para o planejamento, 

gerenciamento e desenvolvimento de qualquer produto, principalmente por ser um framework 

interativo e incremental (CRUZ, 2013). 

No Scrum, a execução das atividades é determinada de acordo com os papéis dos 

envolvidos, que devem estar comprometidos com os objetivos (YEBAHI; CAMARGO, 2014). 

No SCRUM os projetos são divididos em ciclos repetitivos (iterativos) e curtos, para que 

possam ser modificados e adaptados para corrigir os desvios (incrementais) (CRUZ, 2013, p. 

31). 

O SCRUM não é uma sigla, mas sim o nome de uma das jogadas mais conhecidas do 

esporte conhecido como Rugby. Scrum é a denominação da rápida reunião que ocorre quando 

os jogadores de Rugby vão iniciar um lance (CARVALHO; MELLO, 2012).  

Ao definir a equipe, os membros devem ter autonomia para decidir executar o trabalho 

da melhor forma possível e assim obter maior produtividade (YEBAHI; CAMARGO, 2014). 

Leite e Lucrédio (2014, p. 115) exemplificam o desenvolvimento de software com a 

utilização do Scrum: 

 

 
O desenvolvimento de software utilizando Scrum ocorre da seguinte forma: o 

representante do cliente (Product Owner) define suas necessidades em uma lista 

denominada Product Backlog. Os itens (estórias) desta relação são ordenados por 

prioridade, e apresentados ao Team (equipe de desenvolvimento), que avalia o tempo 

necessário para atendê-los. Realiza-se então a Reunião de Planejamento da Sprint 

(Scrum Planning Meeting), para estabelecer quais funcionalidades serão 

implementadas em um período predeterminado (Sprint). Para acompanhar o 

andamento do trabalho, os integrantes do grupo informam diariamente o estado de 

suas atividades através de reuniões rápidas (Daily Meeting), viabilizadas pelo Scrum 

Master - que é o responsável por ajudar o time a adotar o framework e eliminar 

possíveis impedimentos. São utilizados dois artefatos para demonstrar as estimativas 

dos esforços restantes ao longo do tempo: um abrangendo todo o projeto (Release 

Burndown) e outro apenas a iteração (Sprint Backlog). 
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O SCRUM não é um processo ou uma técnica, mas sim um framework dentro do qual 

podem ser empregados diversos processos ou técnicas. Seu papel é fazer transparecer a eficácia 

relativa das suas práticas de desenvolvimento para que seja possível melhorá-las, enquanto 

provê um arcabouço dentro do qual possam ser desenvolvidos produtos (CRUZ, 2013). 

 

2.5.3.9 Project in Controlled Environment (PRINCE2) 

PRINCE2 é uma metodologia estruturada em processos e constituída por oito 

componentes básicos: (Business Case, Organization, Plans, Controls, Management of Risk, 

Quality in Project Environment, Configuration Management and Change Control) (ROVAI, 

2013).  

O Prince2 é parte de um conjunto de guias desenvolvidos pelo Office of Government 

Commerce (OGC), do Reino Unido, que tem como objetivo auxiliar as organizações em gestão 

de projetos, programas e portfólio (LARUCCIA et al, 2012). 

De acordo com Reggiani e Marra (2013, p. 100) essa metodologia consiste em uma 

abordagem estruturada que aponta como o gerente deve gerenciar um projeto a partir de 

princípios, temas e processos, na qual os princípios são orientações obrigatórias e boas práticas 

que determinam se o projeto está sendo realmente gerenciado segundo a metodologia. A Figura 

8 ilustra os princípios do PRINCE2. 

 

 
Figura 8 - Princípios do PRINCE2 

Fonte: REGGIANI; MARRA, 2013 

 

O PRINCE2, inicialmente, foi desenvolvido para atender às necessidades do setor de 

TI; no entanto, hoje é aplicado a diversos setores, tornando-se um dos guias de melhores 

práticas para a gestão de projetos nos mais diversos tipos de organização (CIERCO, 2015). 
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2.5.4 Governança de TI na Administração Pública 

Há um desafio existente no âmbito da administração pública em geral para alcançar o 

aprimoramento do uso da Tecnologia de Informação que vai além da gestão da estrutura e dos 

processos. É importante que a administração pública atenda às aspirações e necessidades da 

sociedade. 

A Constituição Federal em seu Art. 218 afirma que o “Estado promoverá e incentivará 

o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação”. 

Tal redação, foi elaborada a partir da Emenda Constitucional nº 85, de 2015, demonstrando 

uma nova preocupação da Administração Pública com o desenvolvimento tecnológico do país. 

No art. 70 da Constituição está previsto que instâncias de controle exerçam 

fiscalização sobre as operações as operações no Estado, conforme transcrição a seguir: 

 

 
“A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União 

e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 

economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo 

Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de 

cada Poder” (Art. 70 – CF, 1988). 

 

 

Neste contexto, a governança de TI apresenta-se como fundamental e, ao mesmo 

tempo, objeto de resistência por parte das burocracias e corporações. 

A governança no serviço público de vários países acha-se em fase de instalação, por 

várias razões, ligadas a situações específicas de cada um deles, nos campos administrativos, 

políticos, econômicos, sociais e culturais (VALERIANO, 2014). 

Como medida transversal a toda a administração pública, é necessário que haja a 

integração da TI governamental às áreas finalísticas, responsáveis pela formulação, 

implementação e avaliação de políticas públicas, assim também, é imprescindível que os 

gestores e trabalhadores do campo da TI participem de forma ativa do processo de elaboração 

das políticas públicas, contribuindo para sua execução mais eficaz e eficiente públicas (CEPIK; 

CANABARRO, 2010). 

Conforme Mendonça et al (2013, p. 445), a TI pode contribuir significativamente para 

que as organizações públicas e privadas alcancem seus objetivos, mas para isso é preciso tornar 

a governança de TI mais fácil e clara em sua implantação e utilização, especialmente para 

aspectos como equilíbrio dos riscos, controle dos custos, de pessoas, de contratos, fornecimento 

de serviços de terceiros, além de ficar claro como são tomadas as decisões e quem as toma. 
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A Governança de TI não é apenas uma escolha dos administradores públicos 

contemporâneos. Para realizar todo o potencial de um governo participativo e em rede, o poder 

público precisa reorganizar de maneira ainda mais profunda suas estruturas e procedimentos, 

perseverando na trajetória de promoção da cidadania, da garantia de serviços públicos de 

qualidade e de fortalecimento da democracia brasileira públicas (CEPIK; CANABARRO, 

2010). 

Portanto, a Governança Corporativa no setor público é o poder (ou capacidade) para 

maximizar a probabilidade de que o comportamento (as ações) dos altos administradores seja 

dirigido para o atendimento aos interesses dos cidadãos e da sociedade brasileira (na forma de 

serviços públicos adequados), e não pelos seus próprios interesses (BRANCO; CRUZ, 2013). 

 

2.6 CONSOLIDAÇÃO SOBRE A REVISÃO  

 A revisão de literatura realizada nesta pesquisa possibilitou o conhecimento do conceito 

do objeto principal deste trabalho, a Governança de TI, e dos demais conteúdos ligados ao tema 

deste trabalho, como projetos e gestão da qualidade. O estudo foi realizado a partir das 

definições elaboradas por diversos autores, como Fernandes; Abreu (2014), Oliveira (2004), 

Peterson (2004), Cepik; Canabarro (2010), Kaplan; Norton (1999), Weber (2006), Lunardi; 

Becker; Maçada (2010), PMI (2013), IIA BRASIL (2012) e Marques (2010). 

Tal revisão possibilitou a sistematização da aplicação da pesquisa e subsidiou o autor 

para condução das demais etapas deste trabalho. Essa organização resultou no trabalho descrito 

nos próximos capítulos, dedicados a escrever os métodos e estudos realizados.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Os itens a seguir minudenciam os procedimentos metodológicos utilizados neste 

trabalho. Tais tópicos expõem um escopo geral da pesquisa e identificam os métodos de coleta 

e análise de dados utilizados. 

O procedimento metodológico objetiva esquematizar o caminho a ser percorrido pelo 

pesquisador. De acordo com Lakatos e Marconi (2003, p. 83), método é o conjunto das 

atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o 

objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando 

erros e auxiliando as decisões do pesquisador. 

 3.1 DELINEAMENTO E PERSPECTIVA DA PESQUISA 

Os métodos escolhidos para pesquisa foram a realização de um levantamento de campo 

(survey) e um estudo de caso, no qual se buscou analisar a utilização de modelos e práticas de 

Governança em Projetos de Tecnologia da Informação.  

Conforme Gil (2008, p. 55), as pesquisas de levantamento de campo se caracterizam 

pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Basicamente, 

procede-se à solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do problema 

estudado para, em seguida, mediante análise quantitativa, obter as conclusões correspondentes 

dos dados coletados. 

Já a pesquisa de estudo de caso, de acordo com Yin (2015, p. 4), surge do desejo de 

entender fenômenos sociais complexos e permite que os investigadores foquem um “caso” e 

retenham uma perspectiva de forma holística do mundo real. 

A pesquisa adota a utilização de fontes primárias, com abordagem lógica dedutiva, 

através de diferentes instrumentos de coleta de dados. O copioso acesso às fontes primárias 

possibilitou que os resultados obtidos pudessem ter suas motivações dilucidadas e cotejadas 

com o referencial teórico. 

Quanto à finalidade, realizou-se uma pesquisa exploratória e descritiva, com 

abordagem quantitativa e qualitativa (GIL, 1991). A aplicação e a combinação de multimétodos 

de pesquisa e de coleta de dados se fizeram necessárias para atender aos objetivos da pesquisa.  

Ressalta-se que as pesquisas descritivas são, juntamente com as exploratórias, as que 

habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática. São 
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também as mais solicitadas por organizações como instituições educacionais, empresas 

comerciais, partidos políticos etc (GIL, 2008). 

Destaca-se o caráter descritivo da pesquisa uma vez que adota a abordagem 

bibliométrica, a qual consiste em uma junção de leis e princípios empíricos os quais 

proporcionam o estabelecimento dos fundamentos teóricos da Ciência da Informação, por meio 

da contagem de documentos (GUEDES; BORSCHIVER, 2005). As pesquisas deste tipo têm 

como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis (GIL, 2008). 

Enfatiza-se que as pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais 

precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores (GIL, 2008). 

A abordagem quantitativa não impediu, no entanto, que também fossem utilizadas 

neste trabalho técnicas de análise qualitativa, para tratamento dos dados obtidos por meio do 

estudo de caso. A abordagem qualitativa se destaca pelo seu potencial de exploração de dados 

e descoberta de resultados com maior riqueza e mais próximos da realidade que se quer 

compreender, sobretudo no que diz respeito à coleta e análise dos dados, possibilitando a 

geração de novas teorias (POZZEBON; FREITAS, 1998a). 

Conforme Malhotra (2012, p. 110), a pesquisa qualitativa proporciona melhor visão e 

compreensão do contexto do problema, enquanto a pesquisa quantitativa procura quantificar os 

dados e, normalmente, aplica alguma forma da análise estatística. De acordo com o mesmo 

autor, é um princípio fundamental considerar as pesquisas qualitativas e quantitativas como 

complementares, e não excludentes. 

3.2 LEVANTAMENTO DE CAMPO (SURVEY) 

Para Gil (2008, p. 56), dentre as principais vantagens dos levantamentos estão: 

a) Conhecimento direto da realidade. À medida que as próprias pessoas informam 

acerca de seu comportamento, crenças e opiniões, a investigação torna-se mais livre de 

interpretações calcadas no subjetivismo dos pesquisadores. 

b) Economia e rapidez. Desde que se tenha uma equipe de entrevistadores, 

codificadores e tabuladores devidamente treinados, torna-se possível a obtenção de grande 

quantidade de dados em curto espaço de tempo. Por outro lado, quando os dados são obtidos 

mediante questionários, os custos tornam-se relativamente baixos. 
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c) Quantificação. Os dados obtidos mediante levantamentos podem ser agrupados em 

tabelas, possibilitando a sua análise estatística. As variáveis em estudo podem ser codificadas, 

permitindo o uso de correlações e outros procedimentos estatísticos. À medida que os 

levantamentos se valem de amostras probabilísticas, torna-se possível até mesmo conhecer a 

margem de erro dos resultados obtidos. 

A primeira etapa da pesquisa de levantamento de campo se caracterizou pela 

identificação de particularidades da Governança de TI. Os mecanismos utilizados foram 

publicações eletrônicas, como artigos científicos, livros e sites institucionais. Além de 

contribuir com o acesso a informações pelo pesquisador, essa etapa propiciou identificar os 

modelos de governança de TI mais utilizados e estudados e auxiliou na elaboração do 

questionário desta pesquisa.  

A segunda etapa consistiu na realização de um estudo bibliométrico para identificação 

dos modelos de governança de TI mais abordados nos estudos acadêmicos. A terceira etapa 

compreendeu a identificação e seleção de empresas de TI na cidade do Rio de Janeiro - RJ. 

Já a quarta etapa consistiu na elaboração do instrumento de coleta de dados para a 

pesquisa survey. O instrumento escolhido foi um questionário constituído por 10 questões. 

Após o desenvolvimento do questionário, foi realizado um pré-teste e aplicado a sob a forma 

de um estudo-piloto junto a 02 profissionais de TI de organizações cariocas. 

A quinta e última etapa da pesquisa de levantamento de campo foi a realização da 

pesquisa survey, a qual buscou analisar os aspectos o uso da Governança de TI no 

gerenciamento de projetos. 

3.2.1 Universo e Amostra da pesquisa 

Nesta pesquisa, optou-se pela utilização do tipo de amostragem não-probabilística. Tal 

decisão, decorreu de fatores de custo e tempo necessários para conclusão deste trabalho. 

A amostragem não-probabilística é obtida a partir de algum critério, e nem todos os 

elementos da população têm a mesma chance de ser selecionados, o que torna os resultados não 

generalizáveis (FREITAS et al, 2000). 

De acordo com Gil (2008, p. 91), a amostragem não-probabilística não apresenta 

fundamentação matemática ou estatística, dependendo unicamente de critérios do pesquisador.  

Definiu-se como universo amostral as empresas de TI localizadas na cidade do Rio de 

Janeiro - RJ. O universo da pesquisa foi considerado como infinito. Logo, foi adotada a 

amostragem por acessibilidade/conveniência. Nesse tipo de amostragem, o pesquisador 
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seleciona os elementos a que tem acesso, admitindo que estes possam, de alguma forma, 

representar o universo (GIL, 2008). 

Inicialmente, foram enviados e-mails às organizações associadas à Associação 

Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação (ASSESPRO). A escolha por tais 

empresas levou em consideração os seguintes critérios: 

 

a) A ASSESPRO-RJ é a mais antiga regional da Associação das Empresas Brasileiras 

de Tecnologia da Informação, fundada em 23 de junho de 1976; 

b) Em 19 de novembro de 1987, a ASSESPRO foi reconhecida como sendo uma 

entidade de utilidade pública, e neste mesmo ano coordenou a fundação do 

Sindicato das Empresas de Informática do Estado do Rio de Janeiro (SEPRORJ);  

c) Em 1992, a ASSESPRO articulou a criação da RioSoft – Núcleo Softex da Cidade 

do Rio de Janeiro, na condição de sócio-fundador, em conjunto com o Sebrae-RJ 

e a prefeitura do Rio de Janeiro. 

 

A ASSESPRO, no momento da seleção das empresas participantes da pesquisa, 

possuía 213 empresas associadas. Foram enviados e-mails às referidas empresas associadas, no 

mês de novembro de 2015. Complementarmente, foram selecionadas 87 novas instituições, 

segundo critério de acessibilidade, de forma a ampliar os resultados da pesquisa, totalizando 

300 organizações contatadas. O objetivo foi alcançar um maior número de respondentes, uma 

vez que pesquisas já realizadas apresentaram diversos percentuais de retorno dos respondentes, 

como: 9,2 % (NASCIMENTO NETO, 2004); 22,37% (RODRIGUES; PINHEIRO, 2010); e 

25,2% (VIEIRA; CASTRO; SCHUCH JÚNIOR, 2010). 

A unidade de análise são as próprias organizações. Já os respondentes foram os 

profissionais de TI das respectivas empresas ou os membros diretores das mesmas.  

Ressalta-se que esta pesquisa de levantamento é do tipo corte transversal (cross- 

sectional), uma vez que os dados foram obtidos em um mesmo momento no tempo. 

3.2.2 Questionário  

O questionário foi o instrumento de coleta de dados utilizado para realização da 

pesquisa de levantamento de campo. Na escolha da estratégia de aplicação, foram considerados 

fatores como custo e tempo. Dessa forma, optou-se pelo envio eletrônico do questionário, 

através de e-mails para o público-alvo. 
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O questionário não possui identificação pessoal do respondente, como nome e empresa 

em que trabalha. O questionário foi divulgado para resolução no mês de novembro de 2015. O 

pesquisador estabeleceu o prazo de 31 de dezembro de 2015 para recebimento das respostas. 

Quanto à formulação, há perguntas fechadas, do tipo múltipla escolha; uma questão 

tipo Likert de cinco pontos que incluem as opções “concordo plenamente”, “concordo”, “não 

tenho opinião formada”, “discordo” e “discordo totalmente”; e uma pergunta aberta. 

Dessa maneira, o questionário elaborado registrou: (a) perguntas de identificação 

referentes à formação do profissional respondente e o tipo de função que exerce na organização; 

(b) perguntas que descrevem quais as características presentes nas organizações sobre gestão 

de projetos de TI; (c) e perguntas sobre Governança e modelos de melhores práticas em TI. 

O Quadro 11 detalha o embasamento teórico para formulação das perguntas do 

questionário. 

 

Quadro 11 - Roteiro de Elaboração do Questionário da Pesquisa (survey) 

QUESTÕES FONTE OBJETIVO 

Q. 1 
ADACHI (2008) 

LUNARDI (2008) 

Inteirar-se da função do respondente dentro da estrutura 

organizacional da instituição. 

Q. 2 LUNARDI (2008) Conhecer o nível de formação acadêmica do respondente. 

Q. 3 
ADACHI (2008) 

LUNARDI (2008) 

Obter a percepção dos respondentes sobre as 

particularidades que envolvem as decisões de TI na 

organização; e Avaliar de que forma as decisões de TI 

ocorrem na organização. 

Q. 4 IBGC (2009) 
Obter a concepção dos respondentes sobre o que considerada 

ser a melhor definição para o termo Governança 

Q. 5 
GOULART; 

BRAMBILLA (2013) 

Levantar a opinião dos respondentes sobre fatores 

motivacionais da utilização da Governança de TI. 

Q. 6 LUNARDI (2008) 
Verificar quais os modelos de Governança de TI mais 

utilizados pelas organizações. 

Q. 7 LUNARDI (2008) 
Inteirar-se da opinião dos respondentes sobre a contribuição 

da adoção da Governança no sucesso dos projetos de TI. 

Q. 8 

ADACHI (2008) 

LUNARDI (2008) 

LUNARDI; 

BECKER; MAÇADA 

(2010) 

Levantar o fator considerado mais importante pelos 

respondentes na adoção da Governança para o alcance do 

sucesso dos projetos de TI. 

Q. 9 
LUNARDI (2008) 

ADACHI (2008) 

Identificar quais os desempenhos percebidos pelos 

respondentes decorrentes da adoção da Governança de TI. 

Q. 10 Gray (2012) 

Obter a percepção dos respondentes sobre sugestões para 

melhorar a condução dos projetos de TI na organização que 

trabalha. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 
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Para Gil (2008, p. 121), construir um questionário consiste basicamente em traduzir 

objetivos da pesquisa em questões específicas. As respostas a essas questões é que irão 

proporcionar os dados requeridos para descrever as características da população pesquisada. 

A formulação e escolha das questões seguiram as recomendações propostas por GIL 

(2008) e foi condicionada pelos seguintes fatores: relação ao problema pesquisado; implicações 

quanto ao procedimento de tabulação e análise de dados; e questões claras e concretas. 

O instrumento utilizado para coleta e análise dos artigos foi um roteiro estruturado em 

banco de dados em planilha MS Excel®. 

Para definição do número de questões foram analisados os objetivos e complexidades 

da pesquisa. Foi considerado, de modo geral, que as organizações contatadas não se sentem 

obrigados a responder ao questionários. Por essa razão, foram incluídas apenas questões 

rigorosamente necessárias ao objetivo da pesquisa. 

 

3.3 ESTUDO DE CASO 

O estudo de caso foi realizado numa Organização Militar brasileira, componente de 

uma das Forças Armadas, de modo a contribuir para a consolidação do conhecimento 

acadêmico nesta área de estudos. 

O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos 

objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado, tarefa praticamente 

impossível mediante os outros tipos de delineamentos considerados (GIL, 2008). Por esse 

motivo, decidiu-se pela realização de um aprofundamento da pesquisa com a realização do 

estudo de caso numa Organização Militar. 

Para a condução do estudo de caso, foi elaborado um projeto de pesquisa. Conforme 

Yin (2015, p. 30), o projeto “é a sequência lógica que conecta dados empíricos às questões de 

pesquisa iniciais do estudo e, finalmente, às suas conclusões”. 

Pozzebon e Freitas (1998b) propõem uma série de requisitos a serem observados pelos 

pesquisadores na condução dos projetos de pesquisa de estudos de caso, os quais são 

apresentados a seguir e considerados neste estudo: 
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a) Definição da Unidade de Análise; 

b) Definição do Tipo de Pesquisa; 

c) Definição do Número de casos; 

d) Definição dos Métodos de Coleta de Dados; e 

e) Protocolo para realização de estudos de caso. 

 

3.3.1 Definição da Unidade de Análise 

A unidade de análise, nos estudos de caso, pode ser composta por indivíduos, grupos 

ou organizações, ou ainda por projetos, sistemas ou processos decisórios específicos 

(POZZEBON; FREITAS, 1998b). 

Tomou-se o cuidado de escolher, para o estudo de caso, um fenômeno da vida real 

com alguma manifestação concreta. Para (Yin, 2015), o caso não pode ser simplesmente uma 

abstração, como uma reivindicação, um argumento ou mesmo uma hipótese. 

A unidade de análise desta pesquisa corresponde aos procedimentos e técnicas de 

Governança presentes nos projetos de TI da organização pesquisada. Para tanto, algumas fatos 

acessórios também foram observados, tais como a utilização de modelos de governança em TI 

e os aspectos concernentes à gestão da qualidade e busca da excelência em projetos de TI. 

A Organização Militar estudada viabilizou todo o contexto da pesquisa e representou 

todo o ambiente no qual o estudo estava inserido. Um dos gestores da organização e 

funcionários da mesma foram os respondentes da pesquisa, em torno da proposta adotada de 

coleta de dados. De igual modo, os documentos disponibilizados e situações analisadas, 

mediante realização exame documental, compõem a totalidade de dados coletados e estudados 

e representam uma maneira de entender a unidade de análise. 

 

3.3.2 Definição do Tipo de Pesquisa 

O estudo de caso é definido como aquele que examina um fenômeno em seu ambiente 

natural, pela aplicação de diversos métodos de coleta de dados, visando obter informações de 

uma ou mais entidades. Essa estratégia de pesquisa possui caráter exploratório, sem nenhum 

controle experimental ou de manipulação. Além disso, as fronteiras do fenômeno não são 

evidentes (POZZEBON; FREITAS, 1998b). 

A pesquisa de estudo de caso é o método preferencial em comparação aos outros em 

situações nas quais as principais questões da pesquisa são “como?” ou “por que?”; um 
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pesquisador tem pouco ou nenhum controle sobre os eventos comportamentais; e o foco de 

estudo é um fenômeno contemporâneo (YIN, 2015). 

Quanto ao momento da coleta dos dados, esta pesquisa adota a técnica corte-

transversal (cross-sectional), na qual a coleta dos dados ocorre um único momento (FREITAS 

et al, 2000). 

 

3.3.3 Definição do Número de Casos  

 Conforme Yin (2015, p. 19), os estudos de caso podem ser múltiplos ou caso único. 

Apesar da robustez existente nos estudos de caso múltiplos, os mesmos demandam grande 

quantidade de tempo para analisar todos os casos necessários à saturação de dados da pesquisa 

(GRAY, 2012).  

Logo, para esta pesquisa optou-se por realizar um estudo de caso único. Os fatores 

determinantes para a escolha se referem tanto à limitação de tempo e recursos para realização 

de uma pesquisa mais aprofundada quanto pela necessidade de um vasto acesso à organização 

escolhida, com a utilização de diversos métodos de coleta de dados, o que seria inviável para 

uma quantidade maior de organizações. 

A escolha da organização pesquisada foi proposital e impulsionada pela possibilidade 

de acesso às informações necessárias ao desenvolvimento da pesquisa. Várias organizações 

julgam estratégicas e sigilosas informações sobre seus procedimentos de gerenciamento e 

controle de projetos e governança, não concedendo autorização para realização de trabalhos 

acadêmicos junto às suas unidades e empregados. 

 

3.3.4 Definição dos Métodos de Coleta de Dados 

Conforme Fonseca (2007, p. 35), as pesquisas qualitativas possuem os seguintes 

recursos para coleta de dados: entrevistas, observações, questionários abertos, interpretação de 

formas, entre outros. Tais procedimentos são interpretativos. 

Múltiplos instrumentos de coleta de dados foram utilizados para o estudo de caso. A 

coleta ocorreu através de entrevista semiestruturada, análise documental e questionário. 

A escolha das técnicas supracitadas foi motivada pelos seguintes fatores: 
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a) A entrevista semiestruturada permite ao pesquisador a organização de questões 

(roteiro) sobre o tema que está sendo estudado, mas permite, e às vezes até 

incentiva, que o entrevistado fale livremente sobre assuntos que vão surgindo 

como desdobramentos do tema principal (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Além 

disso, possui como vantagem a flexibilidade e possibilita que as perguntas sejam 

melhor entendidas e as informações sejam mais precisas (FONSECA, 2007); 

b) Análise documental é uma das medidas não invasivas mais usadas e inclui uma 

série de documentos de organizações. Uma das vantagens é a sua não reatividade, 

pois a informação não poderia ser manipulada pelo produtor dos dados no 

conhecimento de que o material será estudado (GRAY, 2012); e 

c) Os questionários são ferramentas de pesquisa por meio das quais as pessoas devem 

responder ao mesmo conjunto de perguntas em uma ordem predeterminada 

(GRAY, 2012). O questionário é um componente crucial do processo de pesquisa 

e serve para dar apoio ao pesquisador em sua coleta de dados (LOPES, J., 2006). 

 

A entrevista semiestruturada seguiu um roteiro considerando os objetivos da pesquisa. 

Conforme Duarte (2004, p. 215), entrevistas são fundamentais quando se precisa/deseja mapear 

práticas, crenças, valores e sistemas classificatórios de universos sociais específicos, mais ou 

menos bem delimitados. Ainda de acordo com o supracitado autor, se forem bem realizadas, as 

entrevistas permitirão ao pesquisador fazer uma espécie de mergulho em profundidade, o que, 

em geral, é mais difícil obter com outros instrumentos de coleta de dados. 

Para Gil (2008, p. 109), a entrevista é considerada por muitos como a técnica por 

excelência na investigação social, atribuindo-lhe valor semelhante ao tubo de ensaio na 

Química e ao microscópio na Microbiologia. Ainda conforme o mesmo autor, por sua 

flexibilidade, a entrevista é adotada como técnica fundamental de investigação nos mais 

diversos campos e pode-se afirmar que parte importante do desenvolvimento das ciências 

sociais nas últimas décadas foi obtida graças à sua aplicação. 

A entrevista foi aplicada junto a um dos gestores de projetos da Organização Militar 

em estudo no mês de outubro de 2015.  

A análise documental consistiu em documentos constantes da dinâmica do 

gerenciamentos dos projetos da organização estudada. Por meio da análise documental, 

informações significativas foram levantadas sobre o contexto dos projetos de TI, o que 

contribuiu para esclarecimento dos dados coletados na entrevista. 

A realização de pré-teste do questionário com 03 funcionários precedeu a aplicação 

definitiva do mesmo. Nesse processo, foram realizadas pequenas adequações, nas quais a 

principal delas foi a manutenção apenas de questões fechadas. A adequação ocorreu por se tratar 

de Organização Militar, a qual ponderou ser mais prudente a não divulgação de informações de 

caráter sigiloso decorrentes de respostas a questões abertas. 
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O questionário foi composto de perguntas fechadas, com respostas “sim/não” e de 

múltipla escolha. “Em contraste com as perguntas abertas, as fechadas podem restringir a 

riqueza de respostas alternativas, mas são mais fáceis de analisar” (GRAY, 2012, p. 283). Tal 

restrição inerente aos questionários com pergunta fechadas foi neutralizada pelas respostas 

advindas da entrevista, a qual permitiu um aprofundamento das questões necessárias ao estudo 

de caso.  

A utilização do questionário permitiu a realização de análise estatística proporcionou 

um melhor entendimento das características inerentes à pesquisa e permitiu manifestação 

voluntária do respondente sobre aspectos que julgasse relevantes. 

O questionário foi entregue em meio físico, no mês de novembro de 2015, diretamente 

nos setores onde trabalha cada funcionário. O conteúdo das perguntas do questionário 

considerou as questões desta pesquisa e buscou respostas sobre as percepções dos funcionários 

no que se refere às atividades relacionadas ao gerenciamento dos projetos e governança de TI 

na OM. 

Após realização de coleta das respostas em papel, os dados foram transcritos para uma 

planilha eletrônica, com a utilização do programa MS Excel ®, para posterior análise estatística. 

Após a tabulação das respostas aos questionários, foi realizado procedimento de 

triangulação de informações, tanto da entrevista, quanto da análise documental. 

 

3.3.5 Protocolo para realização de estudos de caso  

A elaboração de um protocolo é uma estratégia seguida para aumentar a confiabilidade 

do estudo de caso (POZZEBON; FREITAS, 1998b). O protocolo com a apresentação das etapas 

da pesquisa consta do Quadro 12. 
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Quadro 12 - Protocolo de Coleta de Dados do Estudo de Caso 

Nº Identificação Objetivo Fonte Referência 

Documento 1 
Pesquisa 

documental 

Apresentação da 

Instituição 

Documentos Públicos 

da organização 

Sítio na internet da 

organização 

Documento 2 
Pesquisa 

documental 

Apresentação da 

Instituição 

Documentos internos 

da instituição 

Sítio na intranet da 

organização 

Documento 3 
Entrevista 

Semiestruturada 

Identificação dos dados 

relativos ao tema da 

pesquisa e percepção do 

gestor de projetos 

Gestor de Projetos 

Elaborado pelo 

pesquisador, 

adaptado de Lélis 

e Pinheiro (2012) 

e PMBOK® 

(2013) 

Documento 4 
Pesquisa 

Documental 

Identificação dos dados 

relativos ao tema da 

pesquisa 

Documentos internos 

da instituição / Gestor 

de Projetos 

Relatórios; 

Normas; Políticas; 

e Procedimentos 

Documento 5 Questionário 

Identificação da 

percepção dos 

colaboradores 

Funcionários 

Elaborado pelo 

pesquisador, 

adaptado de Lélis 

e Pinheiro (2012) 

e PMBOK® 

(2013) 

 Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

  

O Quadro 13 ilustra o Protocolo de Sequência de Atividades, com a ordem e os 

objetivos das mesmas. 

 

Quadro 13 - Protocolo de Sequência de Atividades 

Nº Objetivo 

Aplicar Documento 1 Obter informações gerais sobre a instituição 

Aplicar Documento 2 Levantar informações relevantes para conhecimento da empresa 

Aplicar Documento 3 Caracterizar os procedimentos de gestão de projetos de TI, de utilização de 

modelos de governança e de realização de auditorias Aplicar Documento 4 

Aplicar Documento 5 

Analisar percepção de colaboradores sobre os procedimentos relativos às 

atividades de gerenciamento da qualidade de projetos e governança de TI da 

organização 

Analisar dados coletados 
Analisar os dados coletados para identificar as características da organização 

estudada 

Elaborar conclusões 

Realizar conclusões sobre possíveis causas de divergências entre as 

percepções levantadas e as práticas propostas pela bibliografia e propor 

recomendações. 

 Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

O protocolo de sequência de atividades guiou a conduta do pesquisador em todo o 

processo de coleta de dados.  

Para realização da entrevista semiestruturada, foi confeccionado um roteiro com a 

finalidade de obter informações necessárias à condução da pesquisa. As respostas da entrevista 

serviram de subsídio para detectar os documentos a serem analisados na fase da análise 

documental.  
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Os roteiros para orientação da entrevista para caracterização dos procedimentos de 

Gestão de Projetos e Governança de TI constam dos APÊNDICE C - Roteiro para Condução 

da Entrevista de Caracterização da Organização Militar e do Ambiente de Gerenciamento de 

Projetos e APÊNDICE D - Roteiro para Condução da Entrevista de Caracterização do Uso da 

Governança em TI e os Aspectos de Gestão da Qualidade dos Projetos. 

As respostas das entrevistas serviram de subsídio e definiram a estrutura do 

questionário a ser aplicado posteriormente aos funcionários da OM, conforme APÊNDICE E – 

Questionário de Percepção dos Funcionários sobre os Processos de Gerenciamento da 

Qualidade dos Projetos e Governança em TI. 

 

3.4  LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 Em geral, as pesquisas de levantamento coletam dados referentes à percepção que as 

pessoas possuem acerca de si próprias. Conforme Gil (2008, p. 56), tal fato pode gerar dados 

distorcidos, já que a percepção é algo subjetivo. Para contornar esse problema, tomou-se o 

cuidado de eliminar do questionário questões que sabiamente a maioria das pessoas não saberia 

ou não gostaria de responder.  

Tendo em vista o aspecto descritivo deste estudo, pode-se considerar que a pesquisa 

de levantamento se mostrou adequada. Entretanto, as pesquisas de levantamento possibilitam a 

obtenção de uma grande quantidade de dados, porém se mostram pouco adequadas para uma 

investigação mais profunda. Tentou-se, então, aprimorar esta pesquisa com a realização de um 

estudo de caso, como forma de estudar situações mais complexas que não possibilitam a 

utilização em pesquisas de levantamento.   

O método de estudo de caso tende a possuir um foco bem específico. Ao contrário das 

pesquisas de levantamento, que tendem a coletar dados sobre uma gama limitada de tópicos, 

mas de muitas pessoas, os estudos de caso podem explorar muitos temas e assuntos, mas de 

uma faixa muito mais direcionada de pessoas, organizações e contextos (Yin, 2012). 

De acordo com Yin (2015), fazer estudo de caso de forma apropriada significa ter em 

vista preocupações tradicionais sobre estudo de caso, tais como: conduzir a pesquisa de forma 

rigorosa, saber como chegar a conclusões generalizadas quando desejado, gerir cuidadosamente 

o nível de esforço e compreender a vantagem comparativa da pesquisa de estudo de caso. 
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Questões como validade e confiabilidade não estão longe de obter importância para o 

método de estudo de caso, especialmente por causa da confiança nos dados que é gerada a partir 

de situações limitadas ou específicas (GRAY, 2012). 

Para Pozzebon e Freitas (1998b, p. 153), um único estudo de caso está sujeito a limites 

de generalização e muitos vieses potenciais. Não obstante, a inexistência de interesses pessoais 

do pesquisador nos resultados da pesquisa e a observância dos procedimentos metodológicos 

da pesquisa reduziram os riscos da falta de neutralidade na condução do trabalho. 

O grau de interpretação pessoal procurou atentar às questões de viabilidade, de forma 

a conseguir uma interpretação verdadeira, tendo em vista que o pesquisador procurou 

demonstrar entendimento sólido da organização por trabalhar nela, apesar de não estar, 

efetivamente, trabalhando na mesma unidade pesquisada. 

Os resultados do estudo dependem fortemente do poder de integração do pesquisador, 

de sua habilidade na seleção do local e dos métodos de coleta de dados, bem como de sua 

capacidade de fazer mudanças no desenho de pesquisa de forma oportuna (POZZEBON; 

FREITAS, 1998b). 

Salienta-se que o método de estudo de caso é utilizado em diferentes situações e 

contribui no conhecimento de fenômenos individuais, grupais, organizacionais, sociais, 

políticos e relacionados (YIN, 2015). De acordo com o mesmo autor, um estudo de caso permite 

que investigadores foquem um “caso” e retenham uma perspectiva holística e do mundo real. 

 

3.5 ESTUDO BIBLIOMÉTRICO 

O presente tópico tem o objetivo de realizar um mapeamento estruturado da produção 

científica relacionada ao tema deste trabalho, através de uma análise bibliométrica do portfólio 

bibliográfico existente. A pesquisa foi efetuada nas bases de dados Engineering Village, 

ISI/Web of Science, SCIELO e SCOPUS e considerou cenários de publicações nacionais e 

internacionais, referente ao período de 2011 a 2015.  

Foram analisados quantitativamente artigos que possuem as palavras-chave mais 

relevantes para o tema. O estudo dos dados baseou-se em estatística descritiva e, como resultado, 

obteve-se um perfil das publicações analisadas. 

Optou-se por adotar o estudo bibliométrico uma vez que o mesmo é considerado uma 

ferramenta estatística capaz de mapear e gerar indicadores de tratamento e gestão do 
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conhecimento, especialmente em sistemas de informação e gestão. Assim também, é um 

instrumento quantitativo o qual permite minimizar a subjetividade na indexação de informações 

e contribui para a tomada de decisões na gestão da informação (GUEDES; BORSCHIVER, 

2005). 

Acredita-se que o tipo de análise bibliométrica aqui proposta pode trazer contribuições 

complementares à presente pesquisa, levantar evidências, tendências e padrões, possibilitando 

a reflexão sobre as publica na área de Governança e TI. 

Inicialmente, foi realizado o processo de construção de palavras-chave, com a 

finalidade de pesquisar nos motores de busca as publicações necessárias ao estudo bibliométrico. 

Ao todo, foram realizadas 7 etapas, conforme demonstrado na Figura 9. 

 

1. Definição das Palavras-chave 

2. Estabelecimento da Estratégia Booleana de Pesquisa 

3. Busca dos artigos nas bases: www.engineeringvillage.com/ / 

www.isiknowledge.com / www.scielo.org / www.scopus.com  

4. Seleção dos Artigos 

5. Leitura dos Artigos Selecionados 

6. Tabulação dos Dados 

7. Análise e Discussão dos Resultados 

Figura 9 - Etapas do Estudo Bibliométrico 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

3.5.1 (1ª) Etapa: Definição das Palavras-Chave 

Com base na proposta do presente trabalho e nas publicações de artigos e livros que 

envolvem o tema em questão, foram construídas três palavras-chave, conforme se observa na 

Figura 10, com o intuito de estruturar o levantamento direcionado de artigos publicados nas 

bases de dados Engineering Village, ISI/Web of Science, SCIELO e SCOPUS. 

 

 

 

 

 

 

http://www.engineeringvillage.com/
http://www.isiknowledge.com/
http://www.scopus.com/
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

Tendo em vista que o estudo bibliométrico focou a busca de artigos de alcance 

internacional, foram escolhidas palavras-chave na língua inglesa, de forma que se tornou 

possível o alcance do maior número possível de artigos.  

3.5.2 (2ª) Etapa: Estabelecimento da Estratégia Booleana de Pesquisa 

Foi utilizada a lógica de combinação booleana para pesquisa das palavras-chave nas 

bases de dados selecionadas. O Quadro 14 apresenta as combinações utilizadas. 

 

Quadro 14 - Combinações das Palavras-Chave Selecionadas 

Eixo 1 
Operador 

Booleano 
Eixo 2 

“Governance” AND 
“Information 

Technology” 

“Project” AND 
“Information 

Technology” 

“Governance” AND “Project” 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

O operador booelano AND foi escolhido por propiciar busca por todos os termos 

digitados.  

3.5.3 (3ª) Etapa: Busca de Artigos nas Bases de Dados  

Após a estruturação das palavras-chave, sucedeu-se ao levantamento dos artigos nos 

motores de busca Engineering Village, ISI/Web of Science, SCIELO e SCOPUS. A pesquisa foi 

Project 
Information 

Technology 

Governance 

Palavras-Chave 

Figura 10 - Diagrama de Palavras-Chave 
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realizada no mês de Novembro de 2015 e, como resultado, obteve-se um total de 13.728 artigos. 

A Tabela 1 expõe a distribuição dos artigos por motores de busca. 

 

Tabela 1 - Quantidade de Artigos Encontrados nos Motores de Busca 

PALAVRAS-CHAVE 

MOTORES DE BUSCA 
TOTAL 

 
Engineering 

Village 

ISI/Web of 

Science 

SCIELO SCOPUS 

“Governance” AND 

“Information Technology” 
1.865 520 17 401 2.803 

“Project” AND 

“Information Technology” 
1.696 1.246 60 1.624 4.626 

“Governance” AND 

“Project” 
1.886 1.758 67 2.588 6.299 

TOTAL 5.447 3.524 144 4.613 13.728 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

3.5.4 (4ª) Etapa: Seleção dos Artigos 

A seleção dos artigos foi realizada em três fases. A primeira delas consistiu numa 

filtragem para identificação dos artigos repetidos, assim também, dos estudos que, apesar de 

terem se apresentado como artigo na pesquisa das bases dados, tratavam-se de resenhas, 

resumos ou capítulos de livros.  

Após a triagem inicial, procedeu-se à leitura dos títulos, resumos e palavras-chaves 

dos artigos do portfólio bibliográfico para exclusão dos artigos que não possuíam relação com 

o tema da pesquisa.  

A terceira fase compreendeu a leitura do Capítulo de Introdução dos artigos restantes 

para seleção dos que possuíam maior relevância com os objetivos do trabalho. Após o 

refinamento, restaram 619 artigos, os quais passaram a compor o portfólio bibliográfico da 

pesquisa, conforme demonstrado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Artigos Selecionados para o Portfólio Bibliográfico 

MOTORES DE BUSCA 
Quantidade de Artigos 

Selecionados 
Percentual 

Engineering Village 256 41,3% 

ISI/Web of Science 188 30,4% 

SCOPUS 165 26,7% 

SCIELO 10 1,6% 

TOTAL 619 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

Verifica-se na Tabela 2 que Engineering Village correspondeu ao motor de busca com 

maior quantidade de artigos selecionados, com 41,3% do portfólio bibliográfico. O Engineering 
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Village é ferramenta tradicional para pesquisa na área de TI e possui recursos de busca 

importantes, os quais englobam funcionalidades principais de um motor de busca acadêmica 

(BUCHINGER; CAVALCANTI; HOUNSELL, 2014).  

Ainda conforme os autores citados, os motores de busca ISI/Web of Science e SCOPUS 

também se encontram entre os mais bem classificados motores de busca acadêmica, pois 

possuem uma alta quantidade de recursos de busca. Tal fato corrobora os resultados encontrados 

na pesquisa bibliométrica, na qual os motores de busca ISI/Web of Science e SCOPUS 

corresponderam a 30,4% e 26,7% dos artigos selecionados, respectivamente. 

3.5.5 (5ª) Etapa: Leitura dos Artigos Selecionados 

Após a seleção da amostra, procedeu-se à leitura completa dos 619 artigos do portfólio 

bibliográfico, com a finalidade de fornecer os subsídios necessários à elaboração do estudo 

bibliométrico.  

3.5.6 (6ª) Etapa: Tabulação dos Dados  

Após a definição do portfólio bibliográfico, procedeu-se, então, à tabulação dos dados 

dos artigos selecionados. Foram levados em consideração os seguintes itens: autores, país de 

origem, ano de publicação, número de citações, veículo de publicação e questões específicas 

relacionadas ao tema da pesquisa. Utilizou-se o software Excel® para auxiliar a geração de 

gráficos e tabelas necessárias ao estudo bibliométrico. 

3.5.7 (7ª) Etapa: Análise e Discussão dos Resultados 

Para análise dos resultados, os dados encontrados foram divididos em 06 distribuições 

principais: 

 

a) Evolução da Produção Acadêmica; 

b) Relevância das Fontes de Publicação; 

c) Distribuição de Artigos por Países; 

d) Relevância Acadêmica dos Artigos do Portfólio Bibliográfico;  

e) Perfil de Autoria; e 

f) Análise de Conteúdo. 

 

Tais averiguações são apresentadas a seguir: 
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3.5.7.1 Evolução da Produção Acadêmica 

O Gráfico 1 apresenta a evolução da produção acadêmica no percurso temporal de 

2011 a 2015. Observa-se que o ano de 2013 foi o que mais contribuiu para a pesquisa, com 192 

artigos. Ressalve-se que, em virtude de a pesquisa dos artigos ter sido realizada em 

novembro/2015, não foi possível contemplar todo o acervo do ano de 2015. 

 

Gráfico 1 - Evolução da Produção Acadêmica 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

3.5.7.2 Relevância das Fontes de Publicação 

O Gráfico 2 aponta a distribuição dos artigos nos veículos de publicação que possuem 

o maior número de artigos constantes no portfólio bibliográfico. Os periódicos e conferências 

não mencionados apresentaram frequência de publicação menor que 5 artigos cada. 
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Gráfico 2 - Relevância das Fontes de Publicação dos Artigos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 
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22 fontes veicularam 03 artigos, 51 veículos de publicação apresentaram 02 artigos e os 238 

restantes veicularam 01 artigo cada. 

3.5.7.3 Distribuição de Artigos por Países 

De acordo com o Gráfico 3, observa-se os países que possuem maior quantidade de 

artigos publicados. Verifica-se que Estados Unidos foi o país que apresentou maior relevância 

nas publicações, com 115 artigos, representando 18,6% do total, seguido de China e Brasil, com 

47 (7,6%) e 45 (7,3%) artigos, respectivamente. 

 

Gráfico 3 - Distribuição dos Artigos por Países 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

Ressalta-se que constam 59 países no portfólio de artigos publicados. Os países não 

mencionados no Gráfico 3 apresentaram menos de 10 artigos publicados cada um.  

3.5.7.4 Relevância Acadêmica dos Artigos do Portfólio Bibliográfico 

Para identificação do reconhecimento acadêmico, verificou-se o número de citações 

de cada um dos 619 artigos selecionados, através da ferramenta Google Acadêmico (Google 

Scholar), no mês de janeiro de 2016, conforme apresentado no Gráfico 4. 
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Gráfico 4 - Relevância Acadêmica dos Artigos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 
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3.5.7.5 Perfil de Autoria 

Primeiramente, procedeu-se à análise descritiva do perfil dos autores dos artigos 

apresentados nos veículos de publicação, separando-os pelo número de autores, total de artigos 

e o índice de autores por artigo, conforme demonstrado na tabela a seguir. 

 

Tabela 3 - Perfil de Autoria 

Autor Quantidade Percentual 

01 Autor 115 18,6% 

02 Autores 206 33,3% 

03 Autores 188 30,4% 

04 Autores 74 11,9% 

05 Autores 29 4,7% 

06 Autores 07 1.1% 

Total de Artigos 619 - 

Total de Autores 1.574 - 

Autores/Artigo 2,54 - 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

Quanto ao perfil dos autores, verificou-se que a maioria da produção veiculada na área 

(33,3%) referiu-se a trabalho de dois autores. Na segunda posição, verifica-se que 30,4% dos 

artigos foram publicados por 03 autores. Salienta-se que, em média, foi verificado o índice de 

2,54 autores por artigo, considerando-se o total de 1.574 autores, dividido pela quantidade de 

artigos, que corresponde a 619. 

3.5.7.6 Análise de Conteúdo 

Os 619 artigos foram analisados quanto à aderência dos mesmos ao tema proposto por 

este trabalho de dissertação. Nesse processo foi identificado que a totalidade dos artigos 

abordava a temática da governança.  

Ressalta-se que, dos 619 artigos selecionados, 376 deles abordaram a utilização de 

modelos de governança de TI. O Quadro 15 apresenta a distribuição dos artigos pelo uso de 

modelos de Governança. Para análise, foi utilizada a técnica da estatística descritiva, no qual fi 

se refere à frequência absoluta (Número de vezes que cada modelo é utilizado), FI reflete a 

frequência absoluta acumulada, fri (%) representa a frequência relativa (razão entre o número 

de vezes que cada modelo é observado e o número total de observações) e Fri (%) a frequência 

relativa acumulada.  
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Quadro 15 - Modelos de Governança em TI 

MODELOS DE 

GOVERNANÇA 
(fi) Fi fri(%) Fri(%) 

COBIT 111 111 29,52% 29,52% 

ITIL 74 185 19,68% 49,20% 

ISO/IEC 59 244 15,69% 64,89% 

CMMI 16 260 4,25% 69,14% 

TAM 15 275 3,99% 73,13% 

BSC 14 289 3,72% 76,85% 

... ... ... ... ... 

TOTAL GERAL 376 - 100% - 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015 

 

Verifica-se pelo Quadro 15 que 376 artigos abordavam a temática dos modelos de 

Governança em TI. Dentre eles, observa-se que o modelo COBIT concentra a maior parte da 

produção acadêmica deste estudo bibliométrico. Em segundo lugar, observa-se o modelo ITIL, 

com 19,68% do total. Os modelos da série ISO (International Organization for Standardization) 

concentram a terceira posição em produção acadêmica, com 59 artigos. Tais artigos abordavam 

as seguintes normas da série ISO: 9000 (Sistemas de Gestão da Qualidade); 27000 (Sistema de 

Gestão de Segurança da Informação); 9126 (Qualidade de Produto de Software); 38500 

(Governança Corporativa de Tecnologia da Informação); e 31000 (Gestão de Riscos). 

Os demais artigos versaram sobre os seguintes modelos: Capability Maturity Model 

Integration (CMMI); Project Management Body of Knowledge (PMBOK®); e Project 

Management Maturity Model (PMMM); Balanced Scorecard (BSC); Technology Acceptance 

Model (TAM) etc. 

Logo, observa-se que a proposta do estudo em explorar o acervo científico, envolvendo 

títulos, palavras-chave, resumos e corpo do artigo, proporcionou uma análise mais detalhada e 

auxiliou na construção de um referencial teórico inicial para a pesquisa. Os principais resultados 

evidenciaram uma padronização de publicação da área, a predominância de artigos com dois 

autores, existência de concentração de artigos no ano de 2013 e indícios de maior utilização do 

modelo de melhores práticas COBIT dentre as pesquisas estudadas. 

 

http://www.iso.org/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Body_of_Knowledge
http://www.drharoldkerzner.com/revisiting-the-kerzner-project-management-maturity-model-kpm3/
http://www.drharoldkerzner.com/revisiting-the-kerzner-project-management-maturity-model-kpm3/
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Este capítulo expõe os resultados da pesquisa aplicada por meio da utilização dos 

instrumentos e métodos descritos no capítulo antecedente. O capítulo é dividido em três partes: 

i) apresenta os resultados obtidos com base na análise estatística, de acordo as respostas 

coletadas do questionário utilizado na pesquisa survey; ii) apresenta os resultados alcançados 

na realização do estudo de caso, por meio da entrevista e do questionário de percepção dos 

funcionários da OM; e iii) demonstra a comparação dos resultados obtidos com o que foi 

pesquisado na revisão de literatura. 

 

4.1 PRINCIPAIS RESULTADOS – PESQUISA DE LEVANTAMENTO (SURVEY) 

Esta seção apresenta os resultados alcançados por meio da análise estatística, 

organizados segundo a ordem de perguntas do questionário. Os resultados levantados estão 

explicitados no APÊNDICE B - Resultado da Análise Global dos Dados da Pesquisa Survey. 

O Gráfico 5 apresenta, inicialmente, o perfil dos 67 respondentes ao questionário 

disponibilizado na plataforma digital surveymonkey.com. Constata-se que o maior percentual 

de respondentes exerce funções de direção e analista, com 39,02% cada. Em terceiro lugar, 

verifica-se a opção “outros”. Já na quarta posição, encontra-se a função de Gerência, com 9,76% 

do total. 

  

Gráfico 5 - Resposta à questão 1: Função que Exerce na Instituição Pesquisada 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 
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Verificou-se que 12,20% do total (08 participantes) escolheram a opção “outro” como 

resposta à primeira questão. Observa-se pelo Gráfico 6 que 03 profissionais responderam que 

exercem a função de supervisão, 02 afirmaram atuar na função de coordenador, 01 respondeu 

que trabalha como testador, 01 afirmou trabalhar como estagiário e 01 respondeu exercer a 

função de assistente. 

 

Gráfico 6- Complemento à questão 1: Função que Exerce na Instituição 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Para melhor análise dos resultados, torna-se proveitoso o conhecimento da 

classificação do porte empresarial das empresas participantes da pesquisa. Saliente-se que o 

pesquisador não estabeleu um padrão para diferenciar o porte empresarial, ficando a cargo dos 

participantes da pesquisa informar tal classificação.  

Verifica-se que a maior parte é composta por médias empresas (38,81%), seguida de 

micro e pequenas empresas (35,82%). As grandes empresas representaram 25,37% do total. O 

Gráfico 7 demonstra a distribuição do porte das instituições. 

Gráfico 7 - Q. 2: Porte da Instituição 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 
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O Quadro 16 apresenta as respostas à questão nº 3, a qual objetiva identificar a 

percepção dos respondentes no que se refere às características dos projetos de TI conduzidos 

pelas suas respectivas instituições. 

A presente questão utiliza um mecanismo que analisa a viabilidade dos projetos de TI 

das organizações estudadas. Para a elaboração da questão, foi escolhida a escala Likert pela sua 

precisão e possibilidade de expressão de várias alternativas e por apresentar dados mais precisos 

sobre a opinião dos participantes a respeito do assunto selecionado. 

 

Quadro 16 - Q. 3: Características da Organização Referentes à Condução dos Projetos de TI 

Características dos 

projetos de TI 

Respostas 

Concordo 

totalmente 
Concordo 

Não 

tenho 

opinião 

formada 

Discordo 
Discordo 

plenamente 
Total 

Participação da direção 

na definição das 

estratégias 

51,29% 38,46% 7,69% 2,56% 0% 100% 

Existência de um 

Escritório de Projetos – 

PMO (Project 

Management Office) 

33,33% 20,52% 7,69% 17,95% 20,51% 100% 

Alinhamento dos planos 

de TI aos planos de 

negócios da instituição 

43,59% 41,03% 2,56% 12,82% 0% 100% 

Os projetos de TI são 

entregues no prazo 
22,50% 40,00% 12,50% 17,50% 7,50% 100% 

A TI aumenta a 

eficiência operacional 
60,53% 34,21% 0% 0% 5,26% 100% 

A infraestrutura de TI 

mantém padrões de 

integridade e segurança 

das informações 

39,47% 50,00% 7,89% 0% 2,64% 100% 

Os projetos de TI têm 

atingido o nível de 

qualidade esperado 

23,08% 58,97% 5,13% 12,82% 0% 100% 

Os usuários da TI estão 

satisfeitos com o nível 

do serviço 

10,26% 58,97% 12,82% 10,26% 7,69% 100% 

A TI traz vantagem 

competitiva à 

organização 

52,50% 37,50% 7,50% 2,50% 0% 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Os resultados encontrados no Quadro 16 foram organizados de acordo com cada item 

questionado e são apresentados a seguir. Para melhor visualização, as casas decimais foram 

suprimidas dos gráficos.   

Pela análise do Quadro 16, verifica-se que 51,29% dos respondentes afirmaram 

concordar plenamente que há a participação da direção na definição das estratégias dos projetos 
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de TI da organização. Além disso, 38,46% dos respondentes afirmaram concordar que a direção 

participa da definição das estratégias dos projetos de TI. Observa-se que apenas 2,56% dos 

participantes afirmaram não haver participação da direção na definição das estratégias de TI. O 

Gráfico 8 demonstra essa distribuição. 

 

Gráfico 8 – Q. 3: Participação da Direção na Definição das Estratégias de TI 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Uma investigação importante consiste em observar se há nas organizações a estrutura 

de um Escritório de Gestão de Projetos (EGP) ou Project Management Office (PMO), tendo em 

vista ser o EGP o provedor principal de serviços de gestão de projetos para as empresas 

(BARCAUI, 2012). O Gráfico 9 apresenta a distribuição das respostas a esta indagação na 

questão 3.  

 

Gráfico 9 – Q. 3: Existência de Escritório de Projetos – PMO (Project Management Office) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 
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plenamente” e 21% “concordo”. Do total, apenas 8% afirmaram não possuir opinião formada 

e 38% responderam pela não existência do EGP.  

Nesse contexto, traz-se o posicionamento de Barcaui (2012, p. 34), o qual afirma que 

é inegável que o estabelecimento de um EGP requer investimentos em recursos humanos, tempo 

e dinheiro. O autor completa afirmando que, além disso, a implantação de um EGP resulta em 

mudança na cultura, na estrutura e nas condições financeiras das organizações. 

Adicionalmente, torna-se imprescindível averiguar como a TI das organizações está 

sendo gerenciada, o que pode revelar como está a condição das relações entre as demandas de 

negócio e o desempenho das funções da TI nas empresas. Uma das formas de realizar tal 

averiguação consiste em analisar se os planos de TI estão alinhados aos planos de negócio da 

instituição.  

Conforme Affeldt e Vanti (2009, p. 204), o alinhamento estratégico de TI é um 

processo contínuo de ajustes que as organizações utilizam para obter-se a interligação entre os 

objetivos e estratégias de negócios e os objetivos e estratégias da área de TI, com o intuito de 

obter vantagem competitiva. O Gráfico 10 traz a distribuição das respostas sobre a percepção 

dos respondentes no que se refere ao alinhamento dos planos de TI aos planos de negócio. 

 

Gráfico 10 – Q. 3: Alinhamento dos Planos de TI aos Planos de Negócio da Instituição 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 
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Veras (2016, p. 11) afirma que um dos aspectos-chave da boa governança de TI é 

manter o alinhamento entre as estratégias do negócio e a estratégia de TI. Por alinhamento 

entende-se o grau de compromisso do grupo de TI para com as prioridades do negócio, a 

alocação de recursos e a realização, tanto de projetos, quanto a entrega de soluções, consistentes 

com os objetivos do negócio (RODRIGUES; MACCARI, 2009). 

Freitas (2013, p. 17) apresenta alguns fatores históricos que contribuem para a falta de 

alinhamento entre a TI e o negócio, quais sejam: 1) avanço da tecnologia, a qual desenvolveu 

mais rapidamente que o modelo de operação e gerenciamento de TI utilizado; 2) capacitação 

dos profissionais de TI, a qual tem se tornado mais técnica e menos estratégica; 3) comunicação 

organizacional fraca, na qual a alta gerência, média gerência, gerência operacional e áreas de 

produção não se comunicam corretamente, e decisões são tomadas e planos realizados sem o 

claro entendimento dos envolvidos. 

Para Brodbeck e Hoppen (2003, p. 12), o alinhamento pode ser encontrado nas 

organizações em diversos estágios ou níveis, cabendo destacar dois naquelas organizações que 

almejam desenvolvê-lo. O primeiro nível é o de integração operacional, para o qual há a 

necessidade de planos operacionais de negócio e de TI, já segundo nível de alinhamento 

estratégico mostra a ideia de integração em um nível mais alto de gestão, no qual a integração 

ocorre por meio da adequação estratégica dos objetivos da TI com as estratégias, objetivos e 

competências fundamentais do negócio (BRODBECK; HOPPENO, 2003).  

Um ponto importante abordado ainda na questão nº 3 se refere às entregas dos projetos 

dentro do prazo pré-estabelecido. Para Marques Junior e Plonski (2011, p. 1), entregar projetos 

que atendam às metas de prazo, custo e especificações planejadas e que também atendam aos 

objetivos de negócio que o justificaram é ainda um desafio a ser superado nas empresas. 

Entretanto, verifica-se pelo Gráfico 11 que 22% responderam que concordam totalmente que 

suas respectivas instituições entregam os projetos de TI no prazo. Adicionalmente, 40% dos 

participantes responderam que concordam com a afirmação proposta. Apenas 8% discordaram 

plenamente e 18% discordam de tal afirmação.  Diante de tal fato, verifica-se que a percepção 

dos funcionários denota uma situação favorável às empresas de TI alvo desta pesquisa. 

De acordo com SCHMITZ; ALENCAR; VILLAR (2006, p. 80), atividades de 

gerenciamento do risco que começam cedo tendem a favorecer a redução do tempo do projeto 

e a aumentar, em muito, as chances de o projeto atingir as metas de custo e prazo. O Gráfico 11 

apresenta a distribuição encontrada sobre os estudos de prazo nas instituições pesquisadas. 
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Gráfico 11 – Q. 3: Os projetos de TI são Entregues no Prazo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Salienta-se que um dos maiores desafios enfrentados pelos gestores de TI é 

coordenar e trabalhar em parceria com os gestores de negócios para entregar serviços de TI 

com qualidade e eficiência (DEMETRIO, 2006). Neste sentido, o citado autor completa 

afirmando que a Governança de TI busca um meio eficiente de gerenciar processos, produtos 

(incluindo sistemas, infraestrutura e ferramentas) e pessoas (fornecedores, parceiros e 

organizações prestadoras de serviços) de acordo com as necessidades de negócios da empresa. 

O Gráfico 12 apresenta a distribuição da percepção dos respondentes sobre o 

aumento da eficiência operacional da empresa pelo uso da TI. Observa-se que 61% e 34% 

responderam, respectivamente, “concordo totalmente” e “concordo”. Apenas 5% 

afirmaram que a TI não aumenta a eficiência operacional.  

 

Gráfico 12 – Q. 3: A TI Aumenta a Eficiência Operacional 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Para Lunardi (2008, p. 13), a TI em si mesma não aumenta a produtividade da empresa, 

mas sim a forma como ela é utilizada pela organização. 
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Neste contexto, evidencia-se que a capacidade da TI moderna de aumentar a eficiência 

ampliou o volume de downsizing nos últimos anos, pois ela permite que um menor número de 

funcionários realize dada tarefa, uma vez que a TI aumenta a capacidade de cada pessoa de 

processar informações e tomar decisões de forma mais rápida e acurada (JONES; GEORGE, 

2012).  

Logo, as organizações ao buscar a eficiência operacional precisam controlar a 

infraestrutura e os serviços de TI. Demetrio (2006, p. 86) sugere a utilização dos processo de 

Configuration Management (Gerenciamento de Configuração), que consiste em controlar os 

elementos de configuração da infraestrutura de TI com nível suficiente de detalhamento e 

gerenciamento e prover informações acuradas sobre a configuração de ambiente de TI para os 

demais processos de gerência.  

Outro fator de relevância se refere à preocupação com a integridade e a segurança das 

informações junto aos projetos de TI. Tal preocupação com a integridade e a segurança das 

informações tem se tornado mais uma questão estratégica que tecnológica apenas. De acordo 

com os dados coletados, 39% concordaram totalmente que suas respectivas empresas possuem 

infraestrutura de TI que atenda aos padrões de integridade e segurança das informações. Assim 

também, 50% concordaram com a afirmativa anterior. Verifica-se que 3% afirmaram que as 

empresas não possuem a infraestrutura adequada e 8% não possuem opinião formada a esse 

respeito. Tal observação se torna importante uma vez que a segurança da informação está 

diretamente associada ao risco que a TI representa para a continuidade do negócio 

(FERNANDES; ABREU, 2014).  O Gráfico 13 apresenta a distribuição das respostas obtidas. 

 

Gráfico 13 – Q. 3: A Infraestrutura de TI Mantém Padrões de Integridade e Segurança das 

Informações 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 
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Tipicamente, os critérios de sucesso dos projetos estão relacionados com a tríade: custo, 

prazo e qualidade, ou seja, estão relacionados ao término do projeto dentro do orçamento, 

dentro do prazo e atendendo aos requisites de qualidade do cliente (SCHMITZ; ALENCAR; 

VILLAR, 2006). O Gráfico 14 apresenta a distribuição encontrada sobre a percepção dos 

respondentes acerca do nível de qualidade dos projetos de TI das suas respectivas empresas. 

 
Gráfico 14 – Q. 3: Os projetos de TI têm Atingido o Nível de Qualidade Esperado 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Constata-se que 82% das empresas afirmaram que os projetos de TI atingem o nível 

de qualidade esperado, em detrimento de 13% das instituições, as quais relataram não cumprir 

o nível de qualidade dos projetos.  

Com a área de TI passando a ocupar um lugar cada vez mais estratégico nas 

organizações, a qualidade dos serviços prestados por ela acaba afetando diretamente a qualidade 

e a eficiência do trabalho realizado pelas demais áreas. (LUNARDI; BECKER; MAÇADA, 

2010).  
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projeto satisfaça às necessidades para as quais foi empreendido (PMI, 2013). O gerenciamento 

da qualidade do projeto trabalha para garantir que os requisitos do projeto, incluindo os 

requisitos do produto, sejam cumpridos e validados. 
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Enfatiza-se que um dos grandes desafios do gerenciamento da qualidade dos serviços 

de TI é o equilíbrio entre as necessidades dos clientes e usuários e a capacidade disponível e os 

custos definidos pelo negócio (MAGALHÃES; PINHEIRO, 2007). 

Adicionalmente, verifica-se pelo Gráfico 15 a distribuição encontrada sobre a opinião 

dos respondentes quanto à satisfação dos usuários dos serviços de TI das suas respectivas 

empresas. Verifica-se que o maior percentual corresponde à concordância da afirmação 

proposta, de que os usuários estariam satisfeitos com o nível de serviço prestado. 

Adicionalmente, 10% concordaram totalmente com tal afirmação. Salienta-se que 18% 

discordaram, demonstrando uma percepção de insatisfação com o nível de serviço prestado pela 

TI, e 13% não possuem opinião formada a este respeito.  

Tal análise demonstra uma preocupação que deve ser perseguida pelos gestores da 

organização. Conforme Oliveira Neto e Riccio (2003, p. 9), os gestores devem fazer uso de 

instrumentos para medir a satisfação dos usuários e obter maiores êxitos com menores riscos 

na implementação de sistemas, uma vez que recursos existentes são escassos. O desafio na área 

de TI é definir quais os atributos dos seus serviços são valorizados pelos seus clientes e usuários 

(MAGALHÃES; PINHEIRO, 2007). 

    

Gráfico 15 - Q. 3: Os usuários da TI estão Satisfeitos com o Nível do Serviço 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 
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relacionamento com os usuários, quais sejam: ações de endomarketing por parte de TI; revisões 

conjuntas de desempenho e de melhoria; regras corporativas quanto ao gerenciamento de 

projetos e envolvimento dos usuários; canais de sugestões e reclamações; e estrutura de serviços 

de TI para os usuários. Tal abordagem de relacionamento procura reduzir substancialmente o 

desgaste que muitas organizações de TI sofrem com os seus usuários (FERNANDES; ABREU, 

2014). 

Um último ponto observado na questão de nº 3 se refere à percepção os participantes 

do questionário quanto a vantagem competitiva da organização por meio da TI. Verifica-se que 

90% concordam que a TI traz competitividade às empresas. Apenas 3% discordaram de tal 

afirmação e 7% não possuíam opinião formada a este respeito. O Gráfico 16 apresenta essa 

distribuição. 

 

Gráfico 16 - Q. 3: A TI Traz Vantagem Competitiva à Organização 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Neste contexto, salienta-se que a TI evoluiu de uma orientação tradicional de suporte 
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não só sustenta as operações de negócio existentes, mas também permite que se viabilizem 

novas estratégias empresariais”. 
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impacto direto sobre os resultados financeiros, sob a forma de receita e lucro. As melhorias nos 

ativos intangíveis afetam os resultados financeiros por meio das cadeias de relações de causa e 

efeito, envolvendo dois ou três resultados intermediários, como por exemplo: melhor qualidade 
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dos serviços e satisfação dos clientes, que resultam em lealdade dos clientes e geram maiores 

receitas (KAPLAN; NORTON, 2000).  

4.1.1 Análise Por Perfil das Empresas 

Os resultados da questão nº 3 foram agrupados pelos perfis das empresas respondentes, 

considerando o porte da instituição. O presente item contém uma análise resumida dos 

resultados obtidos na presente questão, comparando o porte empresarial com as características 

apresentadas pelos respondentes. 

Com o objetivo de proporcionar uma análise mais compreensível, as respostas 

“concordo plenamente” e “discordo plenamente” foram agrupadas às respostas “concordo” e 

“discordo”, respectivamente. Posteriormente, as opções “concordo” e “discordo” foram 

substituídas por “sim” e “não”, respectivamente. 

A seguir, estão apresentados os gráficos com a comparação das respostas obtidas nas 

questões nºs 2 e 3.  

 

Gráfico 17- Participação da Direção na Definição das Estratégias por Porte da Instituição 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Verifica-se pelo Gráfico 17 que as empresas de grande porte demonstraram em sua 

maioria (76,47%) possuir a participação da direção na definição das estratégias empresariais. 

Com relação às médias empresas, verificou-se uma expressiva participação da direção na 

definição dessas estratégias, com 96,15%. Tal situação se estendeu para as Micro e Pequenas 

Empresas (MPEs) –, as quais apresentaram participação da direção em 91,67% do total. 

De acordo com Albertin (2001, p. 48), as empresas, em geral, não consideram que 

todos os fatores sejam igualmente importantes, restringindo-se a alguns deles. Para o 
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supracitado autor, percebe-se, no entanto, que o apoio da alta gerência, que é tido como o mais 

abrangente, permitindo concluir que as empresas dos vários setores consideram que, para o 

sucesso dos projetos de TI, precisam do envolvimento e comprometimento da alta gerência 

durante todo o ciclo de vida dos projetos. 

  O Gráfico 18 apresenta a comparação do porte empresarial com a existência ou não de 

um Escritório de Projetos. Verifica-se que a proporção de grandes empresas com a estrutura de 

um EGP não se apresentou muito díspare, na qual 58,82% das grandes empresas afirmaram 

possuir um escritório de projetos e 41,18% não possuem um EGP implementado. Com relação 

às médias empresas, pode-se verificar uma variação maior, na qual 61,54% delas possuem um 

EGP e 30,77% afirmaram não possuir um Escritório de Projetos implementado. Já com relação 

às MPEs, verifica-se que o maior percentual (54,17%) não possui um EGP.  

 

Gráfico 18 - Existência de um Escritório de Projetos – PMO (Project Management Office) por Porte da 

Instituição 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

O porte da organização, em geral, determina o tamanho e a necessidade de implantação 

de um EGP. Organizações de micro e pequeno porte, usualmente, possuem poucos projetos. Já 

grandes e médias empresas, por outro lado, costumam estar envolvidas em vários projetos, que 

tendem a ser mais complexos. Para Barcaui (2012, p. 36), normalmente, quanto maior a 

organização, maior se faz a necessidade de um EGP, uma vez que o impacto monetário 

ocasionado pelo risco relacionado à falta de controle de múltiplos projetos, em geral, é maior 

do que o investimento necessário para estabelecer e implantar o EGP. 

Salienta-se que os objetivos, os investimentos e os processos de TI não podem mais 

estar desassociados dos objetivos e estratégias da organização ou mais especificamente dos 

negócios da empresa (RODRIGUES PAGANOTTO, 2014).  
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Nesse sentido, o Gráfico 19 apresenta os resultados obtidos por porte da empresa e 

relaciona com as respostas obtidas com relação ao alinhamento dos planos de TI ao plano de 

negócios da organização.  

 

Gráfico 19 - Alinhamento dos Planos de TI aos Planos de Negócios da Instituição por Porte da Instituição 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Verifica-se pelo Gráfico 19 que as empresas de grande, médio e pequeno porte 

possuem planos de TI alinhados ao negócio empresarial, com 94,12%, 80,77% e 83,33%, 

respectivamente. Tal situação indica que não haveria ligação entre o porte empresarial e a 

existência de alinhamento entre os planos de TI e os planos de negócio dentre as empresas 

pesquisadas. 

O Gráfico 20 apresenta a distribuição das empresas relacionadas ao cumprimento de 

prazo na entrega dos projetos de TI. 

  

Gráfico 20 - Projetos TI são entregues no prazo por Porte da Instituição 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 
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Pela análise do Gráfico 20, verifica-se que 73,08% das empresas de médio porte 

afirmaram entregar os projetos de TI dentro do prazo estabelecido. Em seguida, observa-se que 

58,82% das empresas de grande porte declararam conseguem cumprir o prazo de entrega dos 

projetos. Dentre as empresas de micro e pequeno porte, 54,17% afirmaram entregar os projetos 

de TI dentro do prazo e 41,67% não declaram não conseguir cumprir os prazos dos projetos.  

O problema de não cumprimento de prazos dos projetos pode estar atrelado a diversos 

fatores, como problemas com fornecedores ou existência de riscos não avaliados corretamente. 

Desta forma, uma sugestão seria a utilização de uma metodologia de gerenciamento e 

governança de projetos que leve em consideração, de forma consistente e integrada, as áreas de 

conhecimento propostas pelo Guia PMBOK® (PMI, 2013). 

O Gráfico 21 apresenta a distribuição da percepção dos respondentes sobre o aumento 

da eficiência operacional por meio da TI. Verifica-se que 100% das empresas de médio porte 

percebem este aumento de eficiência operacional. Em seguida, observa-se que 95,83% das 

empresas de micro e pequeno porte constatam tal aumento de eficiência com a TI. Com relação 

às empresas de grande porte, verifica-se também um percentual expressivo, no qual 82,35% 

delas afirmam auferir aumento de eficiência operacional com o uso da TI. 

 

Gráfico 21 - Aumento da Eficiência Operacional por Meio da TI, Dividido por Porte da Instituição 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 
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análise da infraestrutura de TI. Verifica-se que a maior parte das empresas apresenta bons 

percentuais de padrões de integridade e segurança, dentre as quais 88,24% do total das empresas 

de grande porte, 100% das empresas de médio porte e 79,17% das empresas de micro e pequeno 

porte afirmaram atender aos padrões supracitados. 

 

Gráfico 22 – Manutenção de Padrões de Integridade e Segurança das Informações por Porte da 

Instituição 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

   

Ressalta-se o posicionamento de Albertin (2001, p. 47), o qual afirma que o projeto 

deve atender ao nível de desempenho esperado e acertado entre as partes envolvidas, uma vez 

que a decisão que levou à sua aprovação e o orçamento correspondente assim previam. Neste 

sentido, o Gráfico 23 apresenta o resultado da percepção dos respondentes da pesquisa com 

relação ao nível de qualidade esperado dos projetos de TI. 

 

Gráfico 23 – Projetos de TI têm Atingido o Nível de Qualidade Esperado? 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 
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O Gráfico 23 apresenta a distribuição encontrada por meio da comparação do porte da 

instituição com o alcance do nível de qualidade esperado dos projetos de TI. Verifica-se que as 

empresas de médio porte indicaram melhor performance, uma vez que 100% dos participantes 

afirmaram que os projetos de TI das suas respectivas empresas têm alcançado o nível e 

qualidade esperado. Em seguida, verifica-se que o segundo melhor desempenho foi encontrado 

nas MPEs, tendo em vista que 75% dos respondentes afirmaram que os projetos de TI têm 

auferido o nível de qualidade previsto. Já as grandes empresas apresentaram como resultado 

64,71% de satisfação com relação ao nível esperado de qualidade.  

Conforme pesquisa anterior realiza por Toledo et al (2008, p. 125), algumas empresas 

gerenciam os projetos de modo totalmente informal. De acordo com resultados encontrados 

pela pesquisa mencionada, o porte reduzido de algumas empresas permite agilidade, 

flexibilidade e ausência de burocracia na gestão de projetos, não havendo necessidade de 

formalização. Entretanto, outras empresas seguem procedimentos formais na gestão dos 

projetos, nos quais esses processos fazem parte do sistema de qualidade das empresas ou 

existem em função de necessidade de documentação, virtude exigência de mercado. 

O Gráfico 24 apresenta a distribuição da percepção dos profissionais com relação à 

satisfação dos usuários com relação ao nível de serviço da TI. Verifica-se que dentre as 

empresas de grande porte, os percentuais de satisfação e insatisfação estão bem próximos, pois 

47,06% afirmam que os usuários estão satisfeitos e 41,18% demonstram que há insatisfação por 

parte dos usuários com o nível de serviço da TI. Já nas empresas de médio porte, verifica-se 

uma situação mais favorável, na qual 84,62% dos respondentes afirmaram haver satisfação por 

parte dos usuários. Nas empresas de micro e pequeno porte, observa-se que há satisfação dos 

usuários de TI em 66,67% das empresas. 

 

Gráfico 24 - Os Usuários da TI Estão Satisfeitos com o Nível do Serviço? 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 
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Para Albertin (2001, p. 43), as organizações têm buscado um uso cada vez mais intenso 

e amplo da Tecnologia de Informação, utilizando-a como uma poderosa ferramenta, que altera 

as bases de competitividade, estratégicas e operacionais das empresas. Nesse sentido, verificou-

se a distribuição da percepção dos respondentes do questionário quanto ao uso da TI como 

vantagem competitiva, divididos por porte empresarial.   

O Gráfico 25 apresenta a distribuição dos dados referentes ao questionamento sobre 

vantagem competitiva organizacional por meio da utilização da TI. 

 

Gráfico 25 - A TI traz Vantagem Competitiva à Organização? 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

O Gráfico 25 revela que a maior parte das organizações acredita que a TI traz vantagem 

competitiva às empresas. Dentre os percentuais obtidos, verifica-se que 92,31% das empresas 

médio porte afirmaram obter a vantagem competitiva com a TI. Em seguida, obteve-se que 

87,50% das empresas de micro e pequeno porte possuem tal vantagem competitiva. Já com 

relação às grandes empresas, observa-se que 88,24% delas afirmaram obter vantagem 

competitiva com a TI. 

4.1.1.1 Resultado para as Situações Encontradas na Questão nº 3 

Após a análise dos dados do questionário, foi montado um quadro de resultados para 

alguns problemas mencionados na questão nº 3 pelas empresas participantes da pesquisa. 

As informações estão compiladas no APÊNDICE G – Quadro de Resultado para as 

Situações Apresentadas pelas Empresas na Questão nº 3, elaborado de acordo com o proposto 

na literatura estudada sobre a temática de Governança em TI.  
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4.1.2 Resultados Obtidos Relacionados à Governança Corporativa e de TI 

Uma análise imprescindível é a percepção que os profissionais possuem sobre o que 

melhor define o conceito de Governança. Para tal, foram disponibilizadas como opção as quatro 

definições propostas pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2009). O 

Gráfico 26 apresenta a distribuição da opinião dos respondentes.  

 

Gráfico 26 - Q. 4: Percepção sobre o Conceito de Governança 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Verifica-se pelo Gráfico 26 que em primeiro lugar, com 63,41% do total, encontra-se 

o conceito de governança como responsabilidade corporativa, na qual a governança é vista 

como um dever de zelar pela longevidade das organizações, visando à longevidade das mesmas. 
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et al (2013, p. 446), no qual a governança corporativa é um conjunto de princípios ou 

mecanismos que norteiam o processo decisório em uma organização a fim de que a mesma 

torne-se sustentável economicamente e confiável para seus stakeholders (acionistas, 

investidores, executivos). 

Em segundo lugar, verifica-se a transparência como melhor definição para o termo 

governança corporativa, com 21,95% das respostas. Para Tarouco e Graeml (2011, p. 13), nesse 

caso, o porte das empresas pode ser um forte motivador para essa percepção, no qual empresas 

menores, cujos acionistas estão diretamente no controle, possivelmente não precisariam de 

práticas padronizadas de governança para garantir a transparência das informações para si. Tal 

situação poderia se enquadrar nos dados observados na pesquisa atual, na qual, de acordo com 

o Gráfico 7, verifica-se que 74,63% das empresas participantes desta pesquisa são de médio e 

pequeno porte, o que ensejaria que tais instituições não utilizassem o termo transparência como 

principal sinônimo para o conceito de governança corporativa. 

Em terceiro e quarto lugares, respectivamente, verifica-se a equiparação de governança 

corporativa com as definições de accountabilty (prestação de contas), com 12,20% e equidade, 

com 2,44%. 

Ressalta-se que diversos motivos têm levado as organizações a adotarem a Governança 

de TI, especialmente por ser a Governança Tecnológica considerada a área de TI que não apenas 

dá suporte à organização, mas um ponto fundamental para que seja mantida a gestão 

administrativa e estratégica da empresa (SORTICA; CLEMENTI; CARVALHO, 2004). 

Fernandes e Abreu (2014, p. 7) consideram ser senso comum a transparência como 

principal motivador da utilização da Governança. Dentre outros fatores, o autor considerada 

mais importantes os seguintes: o ambiente de negócios, com intensa competição de novos 

entrantes no mercado e exigência de maior transparência nos negócios; as integrações 

tecnológicas caracterizadas pela integração das cadeias de suprimento; a necessidade de 

garantir a segurança da informação; a dependência do negócio em relação à TI; e a orientação 

da TI como prestadora de serviços.  

O Gráfico 27 expõe a opinião dos respondentes sobre o que motiva as organizações a 

adotarem a governança de TI em seus projetos. 
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Gráfico 27 - Q. 5: Motivação para utilização da governança em TI 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Verifica-se pela análise do Gráfico 27 que a maior parte dos respondentes (34,15%) 

afirmou que a necessidade de promover projetos eficientes e eficazes é o principal motivador 

para a utilização da governança em TI pelas empresas. Em segundo lugar, encontra-se o 

gerenciamento do risco e a necessidade de garantir a segurança da informação como 

fomentadores do uso da governança em TI. A dependência dos negócios com relação à TI 

correspondeu a 19,51% do total e as exigências do mercado equivaleram a 14,63% das opções. 

Dois dos respondentes (2,44%) escolheram a opção outros. Para um deles, a principal 

motivação para a adoção da governança em TI correspondem ao uso da “TI como uma 

ferramenta de apoio essencial de vantagem competitiva para a organização”, O segundo 

respondente afirmou “a necessidade de transparência na condução dos projetos de TI” como 

motivador do emprego da governança. 

A questão nº 6 indagou os respondentes sobre quais modelos de governança as 

empresas utilizam ou já utilizaram. O Gráfico 28 apresenta essa distribuição.  
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Gráfico 28 - Q. 6: Modelos de Governança Mais Utilizados 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Constata-se pelo Gráfico 28 que apenas 11,94% das empresas não utilizam ou nunca 

utilizaram modelos de governança em TI. Tal situação denota que a adoção de boas práticas 

corporativas definidas nos modelos de governança existentes está passando de uma escolha e 

se tornando uma necessidade empresarial. Nesse cenário, traz-se o posicionamento de 

Rodrigues Paganotto (2014, p. 4): 

 

 
Não há uma “fórmula” pronta e acabada de implementação de um processo ou modelo 

de Governança de TI e, pela própria natureza multidimensional do conceito de 

Governança de TI, uma ampla gama de fatores organizacionais influencia a melhor 

forma de implementar um processo dessa natureza em uma organização. 

 

 

Dentre os modelos apresentados, a ITIL representou o mais utilizado, com 50,15% das 

empresas, o SCRUM ficou em segundo lugar com 31,04% do total. Em terceiro lugar, encontra-

se a adoção das certificações ISO, com 26,27%. O modelo brasileiro MPS.BR é utilizado por 

19,10% das empresas. Observa-se que nenhuma das empresas afirmou utilizar outro modelo e 

além dos disponibilizados no questionário. 

O Quadro 17 abaixo traz um comparativo entre a utilização de modelos de governança 

por parte das empresas estudadas com os modelos abordados no estudo bibliométrico nas bases 

de dados apresentadas no capítulo anterior. 
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Quadro 17 - Comparativo entre Pesquisa Survey e Estudo Bibliométrico 

 Pesquisa survey  Estudo Bibliométrico 

Ordem de 

Utilização 
Modelo Percentual 

Ordem de 

Utilização 
Modelo Percentual 

1º ITIL 50,15% 1º COBIT 29,52% 

2º SCRUM 31,04% 2º ITIL 19,68% 

3º ISO/IEC 26,27% 3º ISO/IEC 15,69% 

4º MPS.BR 19,10% 4º CMMI 4,25% 

5º CMMI 16,72% 5º TAM 3,99% 

6º BSC 14,33% 6º BSC 3,72% 

... ... ... ... ... ... 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Pela análise do Quadro 17, verifica-se que houve compatibilidade na ordem do 

resultado da maior parte dos modelos estudados. Os modelos mais utilizados pelas empresas da 

pesquisa survey, ITIL, foi o segundo modelo mais estudado, de acordo com a pesquisa 

bibliométrica. O Segundo modelo mais utilizado, SCRUM, não foi mencionado nos artigos do 

portfólio bibliográfico do estudo bibliométrico. Já os modelos ISO ficaram em terceira posição 

tanto na pesquisa survey quanto no estudo bibliométrico, com 26,27% e 15,69%, 

respectivamente. 

Para Bera et al (2014, p. 45), a utilização de modelos como COBIT e ITIL mantém o 

alinhamento estratégico com a organização e permite o planejamento e ajuste contínuo dos 

objetivos da TI para com a organização mesmo em temas complexos como o gerenciamento de 

mudanças e seus processos. 

Verifica-se que o modelo brasileiro MPS.BR foi o quarto modelo mais utilizado pelas 

empresas participantes da pesquisa survey. Entretanto, não foram encontrados na análise 

bibliométrica artigos com estudos sobre a utilização de tal modelo. Tal constatação, denota uma 

carência de estudos científicos sobre o modelo brasileiro que, nas 67 empresas estudadas, 

apresentou um percentual de utilização de 19,10%. 

O modelo CMMI, um dos mais conhecidos e mais utilizados na área de tecnologia, 

conforme Souza e Simões (2015, p. 20), apresentou um grau de utilização de 16,72%, ficando 

com a quinta posição na pesquisa survey. Na análise bibliométrico, o modelo CMMI ficou com 

a quarta posição, constante em 4,25% dos estudos.  

Já o modelo BSC ficou com a 6ª posição, presente em 14,33% das empresas 

pesquisadas. Tal modelo também ocupou a 6ª colocação na pesquisa bibliométrico, 
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apresentando um percentual de 3,72% do total. Salienta-se que o modelo TAM, encontrado no 

estudo bibliométrico, não foi mencionado por nenhuma das empresas analisadas. 

Complementarmente, depreende-se um vasto descontentamento por parte dos 

executivos sobre as condições em que as decisões e os projetos de TI vêm sendo executados. 

Tal situação, tem conduzido pesquisadores a propor diferentes modelos e frameworks com o 

objetivo de aprimorar e potencializar a governança de TI.  

Algumas pesquisas têm comprovado que empresas que possuem bons modelos de 

Governança de TI apresentam resultados superiores aos de seus concorrentes. Dentre essas, 

cita-se: LUNARDI; BECKER; MACADA (2012), SORTICA; GRAEML (2009), SIQUEIRA 

(2012) e ADACHI (2008). 

Nesse sentido, torna-se relevante conhecer a percepção dos respondentes em torno 

desse tema. A questão nº 7 fez a seguinte indagação aos participantes: A Utilização de Modelos 

de Governança Contribui para o Sucesso dos Projetos de TI? O Gráfico 29 apresenta a 

distribuição das respostas recebidas.  

 

Gráfico 29 – Q. 7: A Utilização de Modelos de Governança Contribui para o Sucesso dos Projetos de TI? 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Verifica-se, pela análise do Gráfico 29, que 87,80% dos respondentes concordam que 

a utilização dos modelos de Governança contribui para o sucesso dos projetos de TI, dos quais 

46,34% concordaram plenamente e 41,46% concordaram com tal afirmação. Observa-se que 

12,20% discordaram de tal questionamento.  
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Um ponto chave a se considerar se trata da observação feita por Freitas (2013, p. 15), 

o qual afirma que “o erro básico de algumas empresas é acreditar que os modelos de governança 

‘governam’ a empresa”. O autor considera que a Governança corporativa por si só não resolve 

os problemas de uma empresa, e sim orienta e recomenda a implementação de mecanismos de 

gerenciamento e controle que contribuirão para a melhoria das empresas. 

A questão nº 8 interrogou os respondentes sobre o que eles acreditam ser melhor 

benefício auferido com a utilização da Governança nos projetos de TI. O Gráfico 30 apresenta 

essa distribuição. 

 

Gráfico 30 – Q. 8: Melhor benefício alcançado com a utilização da Governança nos projetos de TI 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 
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Pela análise do Gráfico 30, verifica-se que o maior percentual de respondentes 

(56,10%) acredita ser o alinhamento estratégico da TI aos negócios o melhor benefício 

alcançado pelas empresas. Atualmente, conforme menciona Fernandes e Abreu (2014, p. 46), 

“o alinhamento estratégico é bidirecional, ou seja, da estratégia do negócio para a estratégia de 

TI e vice-versa, pois a TI pode potencializar estratégias de negócio que seriam impossíveis de 

serem implantadas sem o auxílio da tecnologia da informação”. 

Em segundo lugar, encontra-se o acompanhamento e o monitoramento da 

implementação da estratégia e dos projetos de TI, bem como dos recursos de TI utilizados e 

demais serviços relacionados à TI, escolhido por 29,26% dos respondentes. 

Em seguida, verifica-se o valor da TI como principal benefício da utilização da TI, 

escolhido por 4,88% dos respondentes. O valor do negócio de TI é determinado pelas pessoas 

que o usam, pelos processos de negócio que suporta e pela cultura da organização, em outras 

palavras, o valor do SI é determinado pelas relações entre os SIs, as pessoas, os processos de 

negócio e a cultura organizacional (TURBAN; VOLONINO, 2013). 

Também com 4,88% do total encontra-se a escolha pela proteção dos ativos de TI por 

meio do Gerenciamento do Risco. A dependência atual da infraestrutura de TI por parte das 

organizações, associada às oportunidades, benefícios e riscos inerentes a essa área, exige que 

essas organizações passem a considerar a necessidade de um melhor gerenciamento das 

questões relacionadas à proteção dos seus ativos de TI. Assim, as organizações precisam de um 

modelo para a Governança que permita uma Análise de Risco a ser realizada no nível 

estratégico de forma a apontar quais requisitos de controle devem ser implementados e o nível 

de maturidade esperado para cada um deles (BERNARDES; MOREIRA, 2005).  

A accountability também apresentou percentual de 4,88% das respostas. Para Freitas 

(2013, p. 8), boas práticas de gestão incluem esforços empresariais no sentido de minimizar o 

problema de conflito de interesses entre gestores e proprietários das empresas, definir papéis e 

responsabilidades para os atores envolvidos no cenário de gestão corporativa e promover a 

transparência nos processos organizacionais e nas tomadas de decisões. 

Outra indagação se refere aos desempenhos percebidos nas empresas com a utilização 

da governança corporativa. O Gráfico 31 demonstra essa distribuição. 
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Gráfico 31 – Q. 9: Desempenhos Percebidos nas Empresas com a Utilização da Governança Corporativa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Pela análise do Gráfico 31, verifica-se que o desempenho que mais percebido pelas 

empresas com a utilização da Governança corporativa corresponde à entrega de 

projetos/produto com maior qualidade percebida, assinalado por 73,17% das empresas. 

Pesquisas realizadas anteriormente também confirmaram melhora na qualidade percebida dos 

produtos. Nesse contexto, cita-se o estudo realizado por Tarouco e Graeml (2011), no qual 84% 

dos participantes afirmaram que a adoção de modelos de melhores práticas em Governança de 

TI aumentou a qualidade dos serviços/produtos entregues pela área de TI à empresa.  

Complementarmente, observa-se que 53,66% das empresas afirmaram obter aumento 

de vantagem competitiva com a utilização da Governança. Questões ligadas à garantia de maior 

segurança e integridade de informações corresponderam a 51,22% das empresas. Verifica-se 

também que a diminuição dos custos representou 41,46% das empresas participantes. 

Aspectos como maior valorização da TI e aumento do lucro representaram 31,71% e 

17,07% das empresas, respectivamente. Verifica-se também que 4,88% (03 participantes) 

escolheram a opção “outro”. Desses, um afirmou que a empresa não utiliza Governança nos 

projetos de TI; o segundo afirmou que o melhor desempenho percebido foi o atendimento dos 

requisitos de auditoria; e o terceiro relatou que há maior interação entre as áreas da organização. 
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A análise da viabilidade dos projetos de TI permite à organização analisar os 

benefícios e custos estimados em cada projeto, verificando antecipadamente se o investimento 

a ser realizado parece valer à pena. Diferentemente das abordagens tradicionais (voltadas 

exclusivamente para as questões financeiras), as abordagens mais modernas têm buscado 

combinar os aspectos tangíveis e intangíveis da TI, além de considerar os custos envolvidos e 

o tempo de implementação (LUNARDI, 2008, p. 119). 

Adicionalmente, o questionário fez a seguinte indagação aos participantes da pesquisa: 

Qual Sugestão Você Daria para Melhorar a Condução dos Projetos de TI da sua Organização? 

(décima questão da pesquisa). Tal pergunta possui caráter subjetivo, portanto, não apresentou 

opções para os respondentes. 

Obteve-se um retorno de 49,25% dos participantes. As respostas obtidas foram 

agrupadas e estão apresentadas na Tabela 4 a seguir: 

 

Tabela 4 - Q. 10: Sugestões para Melhorar a Condução dos Projetos de TI nas Empresas 

Sugestões Apresentadas 
Percentual do Total de 

Respondentes da questão 

Percentual do Total de 

Participantes 

Planejamento, adequação e 

controle de recursos 
24,39% 12,01% 

Maior capacitação dos 

profissionais 
19,52% 9,61% 

Maior transparência 14,64% 7,21% 

Participação e apoio da direção 14,64% 7,21% 

Contratação de novos profissionais 9,76% 4,81% 

Utilização de modelos de 

governança em TI 
9,76% 4,81% 

Adoção de práticas de governança 9,76% 4,81% 

Implantação de um Escritório de 

Projetos 
4,88% 2,40% 

Maior alinhamento entre a TI e os 

negócios 
4,88% 2,40% 

Envolvimento da TI com as demais 

áreas da organização 
4,88% 2,40% 

Interação com usuários da TI 4,88% 2,40% 

Inovação 4,88% 2,40% 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Pela análise da Tabela 4, verifica-se que 12,01% sugeriram maior planejamento, 

adequação e controle de recursos utilizados no desenvolvimento dos projetos de TI, de forma 

que as empresas possam obter maior qualidade nesses projetos. Nesse contexto, os participantes 

completaram afirmando que, conjuntamente com a melhoria no planejamento dos recursos, 

deve-se haver uma melhor distribuição de tarefas e de técnicas utilizadas.  
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Para Bera et al (2014, p. 45), o planejamento é o pilar principal quando se trata de 

alinhamento do relacionamento entre a corporação e TI, pois um departamento de TI bem 

planejado é um departamento saudável e que atende às expectativas da corporação. Salienta-se 

que quanto mais sofisticado for o processo de planejamento, maior será a probabilidade de 

envolvimento de pessoas de diferentes áreas da empresa – tudo isso levando ao alinhamento. 

(LUNARDI; BECKER; MAÇADA, 2010).  

Observa-se que 9,61% dos participantes apresentaram necessidade de capacitação do 

pessoal. Foi mencionado, inclusive, que a necessidade também abrange capacitação em gestão 

e negócios, não sendo necessários apenas conhecimentos técnicos relacionados à área de TI. 

Para Plácido, Santos e Murta (2015, p. 54), o cenário atual em que empresas se deparam com 

inovações tecnológicas, deve estar atrelado à capacitação das pessoas para que estas aprendam 

a utilizar as inovações, pois, do contrário, a inovação será inócua.  

Nota-se que 7,21% das empresas necessitam de uma maior transparência na realização 

de projetos. A necessidade apresentada pelos respondentes enfatizou também os níveis 

estratégicos das empresas. A transparência é uma dos princípios básicos que regem a 

Governança de TI nas organizações. Para Manoel (2014, p. 10), a organização deve cultivar o 

desejo pela transparência para todas as partes interessadas, de forma franca e rápida, resultando 

num clima de confiança dentro e fora da organização. 

Observa-se que 7,21% das organizações carecem de apoio da direção, assim como 

necessitam de participação da mesma nas estratégias ligadas à TI. Para Magalhães e Pinheiro 

(2007, p. 453), o processo de gerenciamento dos projetos de TI é um trabalho de todos na 

organização, em especial dos altos executivos, e, dentre todos os fatores críticos de sucesso, o 

apoio e o entendimento da alta direção da organização é o mais importante para garantir a 

continuidade dos serviços. 

Verifica-se que 4,81% dos respondentes relataram a necessidade de contratação de 

novos profissionais para a área de projetos. 

Nota-se também que 4,81% dos profissionais sugeriram a implantação de modelos de 

governança de TI. Alguns especificaram os modelos, os quais são: SCRUM, CMMI e 

PMBOK®. De acordo com Roses, Brito e Correio (2014, passim), a adoção dos modelos de 

governança em TI existentes na literatura acadêmica desenvolve o relacionamento entre a TI e 

o negócio, o que gera vantagem competitiva, aumento das capacidades técnicas da TI e melhoria 

da qualidade das soluções de TI. 
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Adicionalmente, observa-se que 4,81% das empresas carecem da adoção de princípios 

básicos de Governança no desenvolvimento dos projetos. Obteve-se de alguns participantes o 

seguinte relato: “a governança não é implantada na organização como um todo, o que dificulta 

a execução das tarefas e gera, consequentemente, uma adequação setorial dinâmica para 

elaboração dos projetos com sucesso”. De acordo com Labadessa et al (2011, p. 48), os 

projetos e a governança de TI devem ser corporativos e impessoais, ou seja, deve-se 

institucionalizar os processos, uma vez que a padronização e a integração devem ser regras de 

ouro para a gestão da arquitetura de TI. 

A implantação de um Escritório de Projetos foi sugerida por 2,40% dos respondentes. 

Tal proposta se torna pertinente uma vez que as responsabilidades de um EGP podem variar de 

acordo com as necessidades da organização à qual ele dá suporte. Conforme Garcia et al (2013, 

p. 1066), um EGP pode fornecer funções de suporte ao gerenciamento de projetos e ser também 

o responsável pelo gerenciamento direto de um projeto. Para os autores supracitados, um EGP 

pode receber uma autoridade delegada para atuar como parte interessada integral e um 

importante deliberante durante o início de cada projeto, fazer recomendações ou encerrar 

projetos, ou ainda tomar outras medidas conforme a necessidade para manter os objetivos de 

negócios consistentes.  

Há a necessidade de maior alinhamento entre a TI e os negócios por parte de 2,40% 

das empresas. No atual cenário econômico fortemente baseado em negócios e soluções digitais, 

buscar o alinhamento das estratégias de TI com as estratégias de negócios deliberadas pode se 

tornar uma excelente ferramenta de gestão, possibilitando a geração de grandes diferenciais 

competitivos para as organizações (NETO; ORLANDI, 2014). Os autores completam 

afirmando que o estabelecimento do alinhamento estratégico da TI com as estratégias da 

organização pode ser estabelecido tanto no momento de suas definições – alinhamento estático, 

quanto no decorrer do processo de implementação do Plano Estratégico – alinhamento dinâmico. 

Para um melhor gerenciamento dos projetos, há a necessidade de integração entre as 

diversas áreas da organização. Tal sugestão foi apresentada por 2,40% das empresas.  

Há também uma maior necessidade de interação com os usuários da TI em 2,40% das 

empresas. Salienta-se que o gerenciamento da integração é uma das áreas do conhecimento 

previstas no Guia PMBOK® (PMI, 2013). A integração inclui características de unificação, 

consolidação, comunicação e ações integradoras que são essenciais para a execução controlada 

do projeto até a sua conclusão, a fim de gerenciar com sucesso as expectativas das partes 

interessadas, e atender aos requisitos (PMI, 2013). 
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Adicionalmente, foi sugerido por 2,40% das empresas que deveria haver mais 

inovação promovida pela área de TI. As melhores práticas aplicadas na organização melhoram 

a eficiência dos processos incentivando simultaneamente a inovação, ou seja, as melhores 

práticas implementadas garantem que a TI agregue mais valor para a organização 

(LABADESSA et al, 2011). 

 

4.2 PRINCIPAIS RESULTADOS – ESTUDO DE CASO 

Para a realização do estudo de caso, inicialmente foram coletadas informações sobre 

as características e a estrutura da Organização Militar. Obedecendo ao protocolo de sequência 

de atividades, os seguintes informações foram identificadas: 

 

a) apresentação da instituição; 

b) caracterização dos processos de gerenciamento de projetos; 

c) identificação dos traços de gestão da qualidade no gerenciamento de projetos; 

d) verificação dos modelos de governança utilizados; e 

e) constatação da percepção dos colaboradores sobre os procedimentos de Governança 

de TI e gestão da qualidade dos projetos. 

 

As informações supracitadas foram obtidas através dos instrumentos de coleta de 

dados mencionados na seção de Procedimentos Metodológicos. 

As informações referentes à caracterização da instituição, atividades relacionadas ao 

gerenciamento de projetos e governança em TI foram obtidas através de através de análise de 

documentos disponibilizados pelo gestor de projetos apresentado na seção de Procedimentos 

Metodológicos e de entrevista semiestruturada, cujas questões foram embasadas em pesquisas 

anteriores e alicerçadas pela bibliografia pesquisada. 

O levantamento e identificação da percepção dos colaboradores sobre os processos 

atrelados às atividades de gerenciamento de projetos e de Governança foram obtidos através de 

questionários, cujas questões foram embasadas na entrevista realizada inicialmente com o 

gestor de projetos e na literatura sobre o tema. 
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4.2.1 Apresentação da Instituição  

As informações que constam neste item foram obtidas no sítio da intranet da 

instituição e na resposta às questões da entrevista. Ao final dessa, verificou-se que o tempo 

despendido com a entrevista foi de duas horas e quinze minutos. O entrevistado foi um dos 

gerente de projetos da OM, Tecnologista Sênior, encarregado da Divisão de Planejamento e 

Controle da instituição. 

A instituição foco deste estudo se trata de uma Organização Militar das Forças 

Armadas, criada em 1975. O objetivo dessa OM na implantação era se preparar para o aumento 

da complexidade dos sistemas que estavam sendo incorporados aos meios operativos.  

Durante a década de 80, a OM desenvolveu o primeiro sistema computadorizado, 

totalmente nacional, para apoio aos Jogos de Guerra didáticos. Na década seguinte, a OM 

passou a realizar suas atividades como uma Organização Militar Prestadora de Serviços de 

Ciência e Tecnologia, e tem como principal marco o desenvolvimento de sistemas otimizadores 

de Apoio à Decisão sobre o emprego de meios navais, como o Sistema de Apoio à Decisão. 

A Instituição se dedica ao processo de melhoria contínua e à interoperabilidade de 

sistemas complexos, como os de Comando e Controle, Apoio Logístico e Modelagem e 

Simulação em realidade virtual. A integração de sistemas permitiu o desenvolvimento de 

metodologia autóctone para a terceirização de projetos críticos para a missão institucional, 

como os Sistemas de Pagamento e de Saúde, além da criação de algoritmos criptográficos 

robustos, de segurança de software e de análise de vulnerabilidades voltados para as novas 

demandas da Guerra Cibernética. 

As atividades dessa organização militar são voltadas para as seguintes áreas: Sistemas 

Estratégicos e Operativos; Pesquisa Operacional; Sistemas Administrativos; Criptologia e 

Avaliação de Segurança em Sistemas; Gerência de Projetos Terceirizados; e Modelagem e 

Simulação. 

A instituição possui como Missão: "Contribuir para o desenvolvimento científico e 

tecnológico desta Unidade das Forças Armadas e do País" (Adaptado para não identificação). 

A Organização Militar possui a seguinte Visão: "Ser reconhecida como referência em 

prover soluções nas áreas de Tecnologia da Informação, Pesquisa Operacional e Criptologia." 

A OM possui em sua força de trabalho 152 funcionários, os quais estão compreendidos 

em: 48 Oficiais, 65 Praças, 32 servidores civis de nível superior, 7 servidores civis de nível 

médio, além de contratados não efetivos, conforme Tabela 5. 
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Tabela 5 - Força de Trabalho da Instituição 

Pessoal 
Efetivo 

existente 

Efetivo 

atividade-fim 

Efetivo 

atividade de 

apoio 

Oficiais 48 28 20 

Praças 65 5 60 

Servidores Civis Nível Superior 32 19 13 

Servidores Civis Nível Médio 7 0 7 

TOTAL  152 52 100 

Contratados Nível Superior 118 104 14 

Contratados Nível Médio 33 27 6 

TOTAL CONTRATADOS 151 131 20 

TOTAL 303 183 120 

Fonte: Entrevista com Gestor de Projetos, 2015. 
  

Os documentos analisados neste estudo de caso compreendem: 

 

a) Organograma institucional; 

b) Regimento Interno; 

c) Sítios da internet e intranet da instituição; 

d) Manual de Gestão da Qualidade do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ); 

e) Norma de Processo de Desenvolvimento de Software; e 

f) Norma do Sistema de Acompanhamento de Projetos e Atividades (SAPA). 

 

Na estrutura organizacional da OM, o Departamento de Engenharia de Sistemas é o 

responsável pela condução das atividades relacionadas à gestão de projetos. Por isso, o mesmo 

foi o foco central desta pesquisa, tanto para relização da entrevista quanto para resolução do 

questionário. A Figura 11 apresenta o organograma institucional para visualização do 

posiscionamento do Departamento de Engenharia de Sistemas no contexto da estrutura 

organizacional. 
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Figura 11 - Organograma Institucional 

Fonte: Adaptado do Regimento Interno da Instituição 

 

O Departamento de Engenharia de Sistemas possui em sua estrutura 07 Divisões. A 

Figura 12 ilustra quais as áreas de atuação do Departamento de Engenhara de Sistemas. 

 

 

Figura 12 - Áreas de Atuação do Departamento de Engenharia de Sistemas 

Fonte: Adaptado do Regimento Interno da Instituição 
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Pela análise do organograma institucional (Figura 11) e do Regimento Interno da OM, 

verificou-se que a Divisão de Planejamento e Controle de Projetos é a que possui maior 

similaridade com o foco da pesquisa. Logo, a entrevista constante dos APÊNDICE C - Roteiro 

para Condução da Entrevista de Caracterização da Organização Militar e do Ambiente de 

Gerenciamento de Projetos e APÊNDICE D - Roteiro para Condução da Entrevista de 

Caracterização do Uso da Governança em TI e os Aspectos de Gestão da Qualidade dos Projetos 

foi realizada com o gestor de projetos responsável por essa Divisão. Como a Divisão 

supracitada conta com apenas 04 colaboradores, incluído nesse total o gestor de projetos 

entrevistado, consegui-se junto à OM que os questionários de percepção fossem aplicados junto 

aos colaboradores das demais Divisões do Departamento de Engenharia de Sistemas, de modo 

que fossem obtidas as opiniões de outras pessoas envolvidas na gestão de projetos da instituição. 

A Divisão de Planejamento e Controle de Projetos é a responsável direta pela 

consecução das atividades de planejamento e controle da qualidade dos projetos na OM. Seus 

objetivos constituem: aperfeiçoamento dos grupos de processo (iniciação, planejamento, 

execução, monitoramento, controle e encerramento) e implantação dos grupos de áreas de 

conhecimento (integração, escopo, prazo, qualidade, recursos humanos, comunicação, risco e 

aquisições). A Divisão de Planejamento e Controle de Projetos, pela qual o gestor entrevistado 

é responsável, compreende a seguinte estrutura (Figura 13): 

 

 

Figura 13 - Estrutura da Divisão de Planejamento e Controle de Projetos 

Fonte: Regimento Interno 
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4.2.2 Caracterização dos Processos de Gerenciamento de Projetos na Instituição 

 No momento da realização do presente estudo, 29 projetos estavam sendo executados 

pela OM, sendo 15 de Desenvolvimento e 14 de Apoio Técnico. 

Foram apresentadas na entrevista as responsabilidades e os relacionamentos 

envolvidos na execução dos projetos de TI da OM, conforme apresentado no Quadro 18 a seguir: 

 

Quadro 18 - Atores Envolvidos na Condução dos Projetos 

ENTIDADE AÇÕES 

Cliente 

-Diretor da Organização Cliente solicita produto ou serviço ao 

Diretor; e 

- Diretor da Organização Cliente designa um Representante do 

cliente. 

Diretor 

- Diretor verifica disponibilidade de recursos humanos. Havendo, 

determina ao Departamento de Engenharia e Sistemas o 

levantamento de requisitos e a verificação da competência para 

atendimento 

Departamento de 

Engenharia e 

Sistemas 

- Designa a Divisão que tem competência para elaboração do 

projeto; e 

- Orienta os Encarregados de Divisões na elaboração do projeto. 

Encarregado de 

Divisão 

- Designa o Gerente do projeto; e 

- Encarregado de Divisão junto com o Representante do Cliente e 

com o Gerente do projeto, faz o levantamento de requisitos e 

elabora um projeto que atenda ao Cliente. 

Gerente do Projeto - É responsável pela elaboração e execução do projeto. 

Representante do 

Cliente 

- Fornece todas as informações necessárias para subsidiar a 

elaboração do projeto; e 

- É quem acompanha a execução do projeto, detectando os ajustes 

necessários e validando os entregáveis do produto. 

Cliente e Diretor - Diretores assinam o Termo de Compromisso 

Fonte: Entrevista com o gestor de projetos, 2015. 

 

De acordo com o Guia PMBOK® (PMI, 2013, p. 228), o sucesso exige a participação 

de todos os membros da equipe do projeto, todavia, a alta direção, dentro do seu escopo de 

responsabilidade pela qualidade, retém a responsabilidade pelo fornecimento dos recursos 

adequados, nas capacidades adequadas. Dessa forma, as informações apresentadas pelo Quadro 

18 levam a crer que há uma adequabilidade entre o sistema adotado pela OM e o previsto na 

literatura. Tal posicionamento é confirmado por Pinto e Kruglianskas (2003, p. 12), segundo os 

quais obter o comprometimento da direção da organização com o projeto, criando mecanismos 

para que os demais membros da equipe do projeto e das áreas de negócio envolvidas saibam da 

importância que a direção da organização devota ao projeto para atender os objetivos do 

negócio é uma das propostas para aumentar a possibilidade de sucesso de projetos de Sistemas 

de Informação. 
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Constatou-se que há na OM uma metodologia utilizada para condução dos projetos de 

TI fundamentada na base de conhecimento em gerência de projetos estabelecida pelo Guia 

PMBOK®. Foram elaborados e formalizados procedimentos a serem seguidos por todos os 

gerentes de projeto, visando a orientar a implementação das atividades inerentes às fases de 

Iniciação, Planejamento, Execução, Controle e Encerramento de projetos desenvolvidos na OM. 

A Divisão de Planejamento e Controle conta com ferramentas de apoio à gerência de 

projetos definidas, como a existência de Modelos Gerenciais Padronizados e de mecanismos de 

disseminação da informação e de monitoração e controle de atividades e projetos. Dentre estes 

mecanismos, destacam-se os Conselhos (Técnico e Gestão); os processos de Auditoria (Interna 

e Externa); e sistemas informatizados (Sistema de Acompanhamento de Projetos e Atividades 

- SAPA; Sistema de Controle Financeiro de Projetos e o Módulo Financeiro). Os demais são 

elencados a seguir: 

 

a) Controle de Alocação de Assessoria Técnica Especializada; 

b) Existência de Orçamento Padronizado; 

c) Existência de Modelos Gerenciais padronizados 

d) Utilização de Controles Financeiros da Carteira de Projetos 

e) Procedimentos Operacionais (PO) de Grupos de Processo: 

- PO de Processo de Planejamento e Controle de Projetos; 

- PO de Processo de Gerenciamento de Projetos; e 

- PO de Processo de Desenvolvimento de Software. 

f) Sistema de Acompanhamento de Projetos e Atividades (SAPA); 

g) Apropriação de Mão-de-obra Direta (MOD); 

h) Aderência ao PMBOK®;  

i) Grupos de processos definidos nos PO da Divisão; 

j) Existência de mecanismos de disseminação da informação e controle de atividades 

e projetos: 

- Sistema de Acompanhamento de Projetos e Atividades (SAPA); 

- Módulo Financeiro; 

- Conselho Técnico; 

- Conselho Consultivo; e 

- Auditoria Interna e Externa (ISO). 

k) Realização de cursos básicos regulares de gerência de projetos baseados na 

metodologia PMBOK®; 

l) Utilização de ferramentas de Apoio ao Desenvolvimento de Software (TestLink, 

RedMine e Enterprise Architect); e 

m) Utilização de ferramentas de apoio à gerência de projetos (MS-Project, Project 

Builder e RedMine). 
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Nesse contexto, Kerzner (2006, p. 102) afirma que: 

 

 
Criar uma metodologia funcional de gestão de projetos não é tarefa simples. Um dos 

maiores equívocos que alguém pode cometer é desenvolver uma metodologia 

diferente para cada tipo de projeto. Outro seria não conseguir integrar a metodologia 

e as ferramentas da gestão de projetos em um processo unificado. Quando as 

organizações desenvolvem metodologias e ferramentas de gestão de projetos que se 

completam e se complementam, surgem dois benefícios. Em primeiro lugar, o 

trabalho passa a fluir com menor número de mudanças de objetivos. Em segundo lugar, 

os processos são planejados para criar o mínimo possível de distúrbios nas atividades 

operacionais da empresa.  

 

 

O Sistema de Acompanhamento de Projetos e Atividades (SAPA) supracitado possui 

plataformas para o auxílio no gerenciamento dos projetos (Figura 14). O mesmo é composto 

por abas, nos quais são armazenadas informações sobre os projetos em execução. Como 

exemplo das informações constantes do sistema SAPA, cita-se: 

 

a) Classificação financeira dos projetos:  

- Projetos externos; 

- Projetos internos; 

- Projetos de fundos sociais; e 

- Projetos especiais. 

b) Fases de um projeto: 

- Contato; 

- Em negociação; 

- Em fase de iniciação; 

- Em garantia; 

- Em fase de encerramento; 

- Suspenso; e 

- Encerrado. 

 

 
Figura 14 - Sistema de Acompanhamento de Projetos e Atividades (SAPA) 

Fonte: Sítio da Intranet  
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4.2.2.1 Processo para Realização dos Projetos  

Lista-se abaixo a ordem de processos que a OM atende para realização dos projetos, 

conforme informações obtidas junto ao entrevistado e por meio da análise dos documentos 

disponibilizados: 

4.2.2.1.1 Planejamento da Realização do Produto 

Constatou-se que a OM busca planejar a realização de projetos de maneira coerente com 

os requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) e com os regulamentos e normas 

específicos do órgão. 

Os Procedimentos Operacionais (PO) são responsáveis por estabelecer as condições 

específicas para a realização dos produtos ou serviços, onde for aplicável, incluindo os 

indicadores e registros que atestam que os processos e produtos resultantes estão em 

conformidade. 

4.2.2.1.2 Processos Relacionados a Clientes 

Verificou-se que a OM estabelece os requisitos em conjunto com o cliente, incluindo: 

requisitos do projeto, especificados pelo cliente, inclusive os que dizem respeito à aceitação 

(entrega) e ao pós-entrega; requisitos do projeto, não especificados pelo cliente, mas necessários 

para o uso pretendido ou declarado; e obrigações relativas ao projeto, incluindo requisitos 

regulamentados e legais. 

Foi apresentado que os requisitos são analisados criticamente de forma a assegurar que 

estejam definidos, não havendo qualquer dúvida, de parte a parte quanto ao significado de cada 

um. O termo de compromisso (contrato) é assinado, oficializando a aceitação da encomenda. 

Os resultados e as ações de acompanhamento são registrados. 

Em caso de alteração nos requisitos do produto, após a assinatura de um termo de 

compromisso, havendo acréscimo de custos ou modificações no que foi pactuado, a assinatura 

de um termo aditivo é prevista, e as alterações na documentação pertinente são avaliadas, 

implementadas, e o pessoal envolvido é notificado. 

O gerente do projeto se comunica com os clientes, em relação aos seguintes aspectos: 

informações sobre o produto e tratamento das indagações, contratos ou pedidos, por meio de 

mensagens, e-mails e atas de reuniões; e acompanhamento de providências em curso, por meio 

de inspeções conjuntas, reuniões de coordenação, pesquisas de satisfação e por e-mails. 
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4.2.2.1.3 Aquisição 

Constatou-se que a OM estabelece procedimentos documentados para obtenção de 

materiais e contratação de serviços de terceiros que dizem respeito aos processos de contratação 

de serviço, execução de obras e aquisição de bens que se referenciam ao projeto final, como 

contratação de serviços e de assessoria técnica e material de informática, assegurando que os 

mesmos estejam em conformidade com os requisitos especificados. O modo de controle 

depende do material adquirido. 

Os fornecedores são avaliados quanto à capacidade de atendimento aos requisitos 

especificados, de acordo com instruções documentadas. Os resultados da avaliação são 

registrados. As reavaliações ocorrem na entrega dos materiais ou durante o fornecimento dos 

serviços, no decorrer do projeto. 

Com relação aos documentos de aquisição e pedidos de compra, os mesmos contêm 

informações descrevendo o produto a ser adquirido, sendo analisados quanto à adequação aos 

requisitos especificados, antes da sua liberação. Já os materiais adquiridos são verificados 

conforme procedimentos documentados para assegurar que os mesmos atendem aos requisitos 

de aquisição. 

4) Produção e Prestação de Serviço: A OM possui planejamento da produção para 

assegurar os seguintes fatores: determinação das necessidades e a alocação dos recursos para a 

execução dos projetos; disponibilização dos recursos para a execução dos projetos; elaboração 

de cronograma físico e financeiro para a execução dos projetos; definição da metodologia 

adequada para a execução do projeto; disponibilidade de informações que especifiquem as 

características do produto; utilização e manutenção de equipamentos apropriados; 

disponibilidade e a utilização de pontos de controle e de dispositivos de medição por meio de 

indicadores; acompanhamento por meio de medição dos indicadores e providências que se 

fizerem necessárias; e implementação de processos de liberação e entrega, incluídos os 

procedimentos de aceitação. 

4.2.2.1.4 Validação dos Processos de Produção e Prestação de Serviço 

Em função da diversidade de serviços e produtos disponibilizados, foi apresentado que 

a aplicação desse item da norma depende de características específicas de cada setor de 

produção, sendo sua aplicação regulada por procedimento operacional. 



126 

 

Constatou-se que na Divisão de Pesquisa Operacional, a validação do processo é feita 

por meio da aplicação do Processo de Qualificação e Validação de Servidores/Contratados da 

Avaliação Operacional e pelo fiel cumprimento da metodologia de Avaliação Operacional. 

4.2.3 Identificação dos Traços de Gestão da Qualidade no Gerenciamento de Projetos 

A base da sistemática da qualidade na OM teve origem em 2001, quando a mesma 

aderiu às práticas de Gestão da Qualidade. A gestão da qualidade na OM se alinha ao Programa 

Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GESPÚBLICA) e aos requisitos da norma 

ISO 9001:2008. 

Complementarmente, foi implantado o Sistema de Documentação da Qualidade 

(SDQ), de acordo com a NBR ISO 9001:2008, seguindo os quatro níveis de informação 

previstos na Figura 15. 

 

Figura 15 - Níveis de Informação da Documentação do SDQ 

Fonte: Manual de Gestão da Qualidade, 2014 

 

Os principais documentos do Sistema de Gestão da Qualidade estão relacionados 

abaixo: 

a) Manual de Gestão da Qualidade - nível I de informação - É um documento 

gerencial, que descreve o SGQ e estabelece os objetivos, políticas e diretrizes, sua 

organização e responsabilidades; 

b) Procedimentos Gerais (PG) - nível II de informação - Instruem a execução dos 

processos do Sistema de Gestão da Qualidade, estabelecendo requisitos para um 

ou mais Departamentos; 

c) Procedimentos Operacionais (PO) - nível III de informação – Estabelecem 

responsabilidades específicas e definem, em relação aos processos, o que, como, 

quando e onde devem ser feitos; e 
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d) Registros - nível IV de informação - São documentos que registram resultados 

obtidos ou fornecem evidências objetivas sobre a atividade desenvolvida no 

âmbito do SGQ. 

 

De acordo com a Norma ISO 9001:2008, a organização deve estabelecer, documentar, 

implementar e manter um sistema de gestão da qualidade e melhorar continuamente a sua 

eficácia. A Norma supracitada estabelece ainda algumas documentações que devem compor o 

sistema de gestão da qualidade, dentre os quais a OM demonstrou utilizar os seguintes: manual 

da qualidade, procedimentos documentados e documentos necessários à organização para 

assegurar o planejamento, a operação e o controle eficazes dos processos. 

Na OM, há documentos denominados Ordens Internas - OI que contêm instruções de 

trabalho, os quais configuram como referência em procedimentos da qualidade. A manutenção 

e a verificação da validade/vigência dos referidos documentos são de responsabilidade do setor 

ao qual se referenciam os mesmos. O objetivo é garantir que eles sejam mantidos legíveis, 

identificáveis e recuperáveis. 

Qualquer militar ou servidor, por meio do SDQ, pode propor revisões em um 

documento do SGQ. Entretanto, as alterações aos documentos apenas são realizadas após 

análise crítica da proposta, a qual verifica a pertinência da respectiva alteração. 

Os registros são controlados mediante lançamento de informações que permitam 

conhecer, sobre cada um, detalhes sobre: armazenamento, proteção, recuperação, tempo de 

retenção e sigilo. 

Os documentos são mantidos legíveis, prontamente identificáveis e recuperáveis para 

provisão de evidências de conformidade com os requisitos do SGQ e de sua efetiva execução. 

A política da qualidade desta OM consiste no seguinte: "Comprometimento com a 

qualidade dos produtos e serviços prestados aos seus clientes, de forma a atender com 

excelência às suas necessidades, assegurando a estrita obediência à legislação e às normas em 

vigor, buscando a melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade” (Manual de Gestão 

da Qualidade, 2014).” 

Evidencia-se que os objetivos apresentados do Sistema de Gestão da Qualidade são os 

seguintes: 

 

a) Buscar continuamente a satisfação dos clientes – internos e externos; 

b) Promover e assegurar a competência dos profissionais da Organização; e 

c) Aprimorar continuamente o Sistema de Gestão da Qualidade. 
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De acordo com o Tecnologista Sênior responsável pela Divisão de Planejamento e 

Controle de Projetos e respondente da entrevista, a "implementação do Sistema de Gestão da 

Qualidade (SGQ) é a base para a OM estabelecer e consolidar procedimentos que levem seus 

produtos, serviços e recursos humanos à melhoria contínua. O desenvolvimento do SGQ 

envolveu a criação de Procedimentos Gerais (PG) e Procedimentos Operacionais (PO)”. 

O SGQ foi estabelecido, documentado, implementado e estruturado para atender aos 

requisitos da Norma ISO 9001:2008 e à Melhoria de Processos de Software Brasileiro (MPS.BR) 

(SGQ, 2014). ANEXO A – Sequência e Interação dos Processos do SGQ ilustra esse sistema.  

Com relação às certificações ISO 9001:2008, as mesmas foram obtidas pelas seguintes 

divisões: Divisões de Pesquisa Operacional, de Planejamento e Controle de Projetos e de 

Criptologia e Avaliação de Segurança em Sistemas. 

Foram implementados processos conhecidos por MPS.(Nome da Organização Militar), 

cuja origem é decorrente do modelo MPS.BR, estudado no referencial teórico. Houve, 

adicionalmente uma associação ao guia PMBOK®, sendo considerada como uma iniciativa de 

governança de TI dentro da organização. 

 Lista-se as certificações de qualidade identificadas: 

 

a) ISO 9001: 2008: 

- Planejamento de Software 

- Avaliação Operacional 

- Segurança de Informações 

b) MPS.BR nível F: 2011 

- Equivalente ao CMMI nível 2 

c) Programa de Qualidade de Gestão Pública do Governo Federal (PQGF - 

GESPÚBLICA) 

- Bronze: 2004, 2005, 2007 e 2010 

d) O Prêmio Nacional de Gestão Pública (PQGF): Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (MPOG) 

- Finalidade: Reconhecer e premiar as organizações públicas que comprovem alto 

desempenho, com qualidade em gestão; e 

- Base: Modelo de Excelência em Gestão Pública. 

 

O Prêmio Nacional da Gestão Pública (PQGF), instituído em 3 de março de 1998, é 

uma das ações estratégicas do GESPÚBLICA. A finalidade do prêmio é contribuir para a 

transformação da gestão pública estimulando, pelo reconhecimento, as organizações públicas a 

buscarem a excelência em gestão, com alto desempenho, assumindo o compromisso de 

evolução contínua. 
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O nível “F” (Gerenciado), apresentado na utilização do modelo de governança 

MPS.BR, corresponde a processos gerenciados e estruturados (nível G), juntamente com 

produtos de trabalho do processo não gerenciados (HIRAMA, 2012). 

Pela análise documental, verificou-se no Manual de gestão da qualidade da OM que 

há, especificamente, um Capítulo com exigências sobre responsabilidade da direção com a 

qualidade dos projetos desenvolvidos, as quais constam Comprometimento da Direção; Foco 

no cliente; Política da Qualidade; Planejamento; Responsabilidade, Autoridade e Comunicação; 

e Análise crítica pela Direção. 

De acordo com o obtido na entrevista realizada, foi mencionado que o 

comprometimento é verificado nas seguintes práticas: 

 

a) comunicação do atendimento aos requisitos do cliente e aos regulamentos legais; 

b) estabelecimento e manutenção da Política e dos Objetivos da Qualidade em 

permanente consonância com a Missão e a Visão; 

c) realização das análises críticas a que se submetam as tarefas e processos em curso, 

com foco na qualidade e nas normas nacionais e internacionais que desta se 

ocupam; e 

d) garantia da disponibilidade de seus recursos para a manutenção e melhoria do 

Sistema de Gestão da Qualidade. 

 

Foi apresentado que, semestralmente, é realizada uma análise crítica pela direção, 

juntamente com o Comitê da Qualidade, com o objetivo de analisar os sistemas de gestão. Essa 

análise visa avaliar as oportunidades de melhoria no sistema de gestão, eventuais mudanças na 

política e nos objetivos da qualidade e outras providências de relevância no SGQ. O documento 

que contém a análise crítica é o Relatório de Análise Crítica (RAC), o qual apresenta o nível 

atual de eficácia e eficiência do SGQ, dando-lhes subsídios para eventuais deliberações. Nesse 

contexto, traz-se o posicionamento de Grael e Oliveira (2010, p. 38): 

 

 
É importante que a alta direção esteja em contato direto com todos os níveis 

hierárquicos, acompanhando a execução dos processos e as ações de melhoria, de 

maneira a fomentar o comportamento proativo e as sugestões de aprimoramento de 

produtos, processos e de elementos para aumento da integração dos sistemas por parte 

dos colaboradores. 

 

 

Constatou-se que o objetivo da Política da Qualidade da OM tem sido atender aos 

propósitos da OM por meio do comprometimento com o atendimento das expectativas e 

necessidades dos clientes, a qual fundamenta o estabelecimento das metas organizacionais na 



130 

 

busca de uma melhoria contínua, que deve ser entendida por todos e aplicada nas atividades do 

dia a dia.  

O caminho mais seguro para definir qualidade em uma organização é sua política da 

qualidade, o que é considerado um dos principais recursos e informações disponíveis no 

ambiente do projeto (MARSHALL JUNIOR, 2012).  

Foi constatado que, para garantir que a Política da Qualidade seja implementada, 

compreendida e atualizada, são adotadas as seguintes medidas: 

 

a) divulgação visual, pela reprodução de seus termos em monitores e quadros 

situados em locais apropriados, de forma a mantê-la permanentemente exposta à 

visão de todos; 

b) disseminação da política e conceitos da qualidade através de notas diárias; e 

c) palestras com o pessoal da OM, para explicar como a Política da Qualidade é 

compreendida pela Organização. 

 

Conforme a Norma ISO 9001:2008, a alta direção deve assegurar que a política da 

qualidade é apropriada ao propósito da organização, assim também, deve incluir um 

comprometimento com a o atendimento dos requisitos e com a melhoria contínua da eficácia 

do sistema de gestão da qualidade. Outrossim, a referida norma salienta que a política da 

qualidade deve ser comunicada e entendida por toda a organização e analisada criticamente 

para manutenção de sua adequação. 

Na etapa de planejamento, encontram-se os objetivos da qualidade e o planejamento do 

SGQ. Com relação aos objetivos, foi verificado que os mesmos são estabelecidos com base na 

Política de Qualidade da instituição, retratando suas metas organizacionais para as funções e 

níveis relevantes.  

A consecução desses objetivos é atestada pelo uso de indicadores, que são formas de 

representação, quantificáveis, das características do que se pretende avaliar (SGQ, 2014). Com 

o uso dos indicadores é possível identificar uma situação atual que necessite ser alterada e pode 

também, ser utilizada como base para definição de metas a serem atingidas, visando sempre 

uma melhoria contínua e o atendimento aos requisitos aplicáveis ao produto (SGQ, 2014). Já o 

planejamento do SGQ é estabelecido de forma a satisfazer os objetivos da qualidade e faculta, 

também, que qualquer mudança no SGQ ocorra de maneira controlada, mantendo integridade. 

Conforme Lucinda (2010, p. 106), o uso de indicadores auxilia as organizações ao 

representar de forma quantificável os processos, características de produtos e outras atividades, 
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cujo objetivo é permitir aos gestores acompanhar os resultados obtidos pela organização, com 

o propósito de adotar medidas corretivas, caso necessárias. 

Para o autor supracitado, os indicadores são peças fundamentais de qualquer sistema de 

gestão ou sistema de qualidade e só por eles se pode acompanhar de forma clara a consecução 

dos objetivos propostos. Outrossim, sabe-se que os indicadores devem ser capazes de propiciar 

aos gestores uma compreensão da realidade e devem ser úteis para tomada de decisão. 

A responsabilidade e a autoridade estão sintetizadas numa Matriz de 

Responsabilidades na OM. Ressalta-se a presença do Representante da Direção (RD), o qual é 

o Assessor Chefe de Gestão Contemporânea, designado pelo Diretor, como representante da 

Direção para todos os assuntos relativos ao SGQ. Ele tem a responsabilidade e autoridade para 

assegurar a manutenção do Sistema. Tal procedimento possui aderência ao proposto pela 

Norma ISO 9001:2008, a qual preconiza que a alta direção deve indicar um membro que, 

independentemente de outras responsabilidades, deve ter responsabilidade e autoridade para 

assegurar que processos necessários para o sistema de gestão da qualidade sejam estabelecidos 

e enviar relatos à alta direção sobre o desempenho do sistema de gestão da qualidade. 

Cabe ao RD a responsabilidade de reportar, diretamente à Direção, o desempenho do 

SGQ e as necessidades de melhoria. Com relação à Comunicação interna, a mesma é assegurada 

pela Direção e supervisionada pelo RD. Dentre os meios de comunicação definidos pela 

Direção, estão a disseminação dos principais conceitos do SGQ, afixados em quadros nos 

corredores do 1º e 2º andar. Outros recursos de disseminação são: correio eletrônico, reuniões 

de análise crítica, contato direto, sistema on-line de Ouvidoria e Informativos diários, 

denominados Plano do Dia. 

 

4.2.3.1 Identificação das Atividades de Controle Interno Evidentes na Instituição 

O planejamento estratégico é o instrumento em que tem sido estabelecidos objetivos e 

metas a alcançar para a consecução da melhoria contínua de produtos e serviços da OM. A OM 

tem procedimentos documentados no seu Sistema de Gestão da Qualidade para a condução 

periódica de auditorias internas. 

Os processos que se desenvolvem na OM são executados segundo técnicas e 

metodologias apropriadas à natureza dos produtos e serviços que lhe são solicitados. São 

utilizados equipamentos e ambiente adequados de trabalho, de acordo com procedimentos 

normatizados. 
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É cediço que as auditorias da qualidade se evidenciam como uma verificação 

sistemática e independente dos processos que compõem um projeto. Logo, a auditoria em 

projetos pode ser considerada como uma ferramenta imprescindível para o sucesso de um 

empreendimento.  

Na prática, a auditoria em projetos objetiva constatar os pontos de atenção ou mudança 

e orientam a tomada de decisões em projetos. Através deste acompanhamento, é possível 

detectar possíveis oportunidades de melhoria ou mudança de forma que a conquista da 

excelência seja alcançada nos projetos. 

Assim como citado anteriormente, vale ressaltar que ficou evidenciada a existência de 

indicadores de desempenho para avaliar os processos de gerenciamento. A medida de resultado 

obtida com o emprego desses indicadores serve de apoio à detecção das causas e dos efeitos de 

uma ação. Estão estabelecidos nos procedimentos operacionais que as atividades são medidas 

e monitoradas por meio de indicadores ao longo do seu desenvolvimento, permitindo verificar 

se os requisitos do cliente estão sendo considerados. 

O resultado dessas verificações é registrado, evidenciando a conformidade com os 

critérios de aceitação do cliente, e liberado pelo responsável. A liberação dos serviços e a 

entrega do produto ocorrem somente após a realização satisfatória de todas as verificações. 

A OM estabelece procedimento para o controle de produto não conforme, em 

concordância com os relacionados abaixo. 

 

a) Análise de Dados; 

b) Melhoria Contínua; 

c) Ação Corretiva; e 

d) Ação Corretiva. 

 

4.2.3.1.1 Análise de Dados 

A OM coleta e analisa os dados apropriados para determinar a adequação e a eficácia 

do SGQ e identificar oportunidades de melhorias, incluindo dados gerados pelas atividades de 

medição e monitorização. 

Esses dados são analisados e discutidos nas reuniões de análise crítica, para 

fornecimento de informações quanto: 

a) à satisfação do cliente;  

b) à conformidade com os requisitos do produto; 

c) às características dos processos e produtos, incluindo oportunidades; e 

d) para ação preventiva; e aos fornecedores. 
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4.2.3.1.2 Melhoria Contínua 

As informações obtidas por meio de medições e monitoramentos, controle de não 

conformidade e análise de dados são continuamente avaliadas, para a identificação de melhorias, 

nas reuniões de análise crítica do SGQ. 

Nessas reuniões, são analisados os resultados de auditorias internas e outros dados, em 

face dos objetivos da qualidade, e são tomadas ações corretivas e preventivas. As metas 

definidas para cada objetivo da qualidade são avaliadas, identificando-se oportunidades de 

definição de novas metas, mirando, sempre, à melhoria continuada do SGQ. 

 

4.2.3.1.3 Ação Corretiva 

A OM estabelece procedimento para a implementação de ações corretivas que 

eliminem as causas de não conformidades reais relacionadas com o produto, processo e SGQ. 

 

4.2.3.1.4 Ação Preventiva 

A OM estabelece procedimento para implementação de ações preventivas, de forma 

que as mesmas sejam tomadas para eliminar as causas de não conformidades potenciais 

relacionadas ao produto, processo e SGQ. 

Outrossim, foi aprovado em 2014 o PO de Procedimento de Planejamento, Controle e 

Gerenciamento de Projetos, cujo propósito é estabelecer uma sistemática básica para o 

Planejamento, o Controle e o Gerenciamento de Projetos da OM. 

O PO possui aplicação em todos os projetos desenvolvidos. O documento define as 

responsabilidades dos envolvidos. Os projetos atendem a um fluxo, que possui o propósito de 

facilitar o emprego deste PO pelos usuários 

Este PO destina-se a estabelecer as ações gerenciais dos projetos da OM. No entanto, 

os Gerentes também devem observar os Procedimentos Operacionais próprios da Divisão à qual 

estão subordinados. Sob esse propósito, os projetos de Desenvolvimento de Software deverão 

cumprir também o PO de Processo de Desenvolvimento de Software. 

 Os documentos que formalizam o contrato de prestação de serviço entre a OM e o 

Cliente são denominados Acordo Administrativo (AA). 

Segundo a Ordem Interna que trata da Prestação de Serviços como, os AA são de duas 

modalidades: a) Termo de Compromisso (TC) - quando firmado entre a OM e qualquer OM da 
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própria Instituição; e b) Contrato, Carta-Contrato e Convênio - quando firmados entre a OM e 

qualquer outra organização externa. 

Alterações decorrentes de TC demandarão a geração de novo AA, denominado Termo 

Aditivo (TA). 

Com o propósito de padronizar as práticas gerenciais, verificou-se que foram criados 

modelos dos principais documentos utilizados no gerenciamento dos projetos, os quais devem 

ser sempre acatados. Os modelos existentes são dedicados a cada uma das atividades 

desenvolvidas pelos gerentes de projetos.  

Eventualmente, pode ocorrer a troca de Gerente ao longo de um projeto em andamento. 

Esse evento recebe a designação de Passagem de Função de Gerente. Na prática, a Passagem 

de Função de Gerente é formalizada por meio da Ordem de Serviço de Assunção/Dispensa de 

Cargo/Função. 

 

4.2.4 Verificação dos Modelos de Governança Utilizados 

Em virtude de se tratar de uma OM voltada a projetos de TI, a partir de 2002 foi 

desenvolvida a primeira iniciativa pela melhoria dos projetos, conhecida como Grupo de 

Processo de Engenharia de Software (GPES).  

O Modelo de Gestão estratégica da OM integra o Controle de Custos, o Planejamento 

Estratégico, o Modelo de Excelência de Gestão, a Certificação NBR ISO 9001 e a Certificação 

MPS.BR. Em 2001, adotou o modelo de Gestão Estratégica com a assinatura do Contrato de 

Autonomia de Gestão.  

Em 2003, consolidou-se a implantação do Sistema de Gestão da Qualidade, com a 

recomendação da certificação ISO 9001 de todos os seus processos finalísticos, o qual abriu as 

portas da OM para a normatização dos procedimentos de produção e de planejamento e controle. 

Iniciou, então, sua participação no certame do Prêmio de Qualidade do Governo Federal (PQGF) 

no segmento de Administração Direta, sendo reconhecido na faixa bronze em 2003, 2004, 2007 

e 2010.  

Em 2008, obteve em seu processo de produção de software a certificação pelo 

MPS.BR, nível G, e, em 2011, foi reconhecido como Instituição Certificadora do MPS.BR e 

elevou ao nível de certificação F. A Figura 16 ilustra os níveis dos referidos modelos. 
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Figura 16 - Modelo MPS.BR 

Fonte: Sítio da Intranet 

 

A Figura 17 apresenta os modelos e melhores práticas de Governança em TI 

apresentados pela OM na condução dos projetos. 

 

 
Figura 17 - Modelos e Melhores Práticas de Governança Utilizados pela OM 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 
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Em complemento aos modelos de governança utilizados, a OM também procura 

atender às melhores práticas propostas pelo guia PMBOK®. Tal guia é considerado por muitas 

organizações um modelo de governança, como um padrão a ser seguido. 

A partir de 2011, com a conquista do nível F de maturidade, a OM passou a obter apoio 

de outra OM, uma Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, o qual é o órgão central 

executivo do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação da Instituição nas Forças Armadas, 

exercendo a administração estratégica das atividades científicas, tecnológicas e de inovação. 

Decorrente da auditoria externa realizada pela Lloyd´s Register, no período de 7 a 9 de 

abril de 2015, a OM foi recomendada a manter sua certificação ISO 9001 nas atividades 

relacionadas aos Processos de Avaliação Operacional e Análise de seus Resultados; 

Desenvolvimento de Sistemas Criptográficos e Avaliação de Segurança da Informação para 

Sistemas Computacionais; e Planejamento de Desenvolvimento de Software. Esta Certificação 

tem sido mantida por esta OM desde 2003, comprovando o comprometimento com as Normas 

e Padrões Internacionais de Qualidade. 

O modelo de Apoio ao Desenvolvimento e Qualidade de Software (ADQS) 

corresponde a um modelo de Governança criado para auxiliar a execução de projetos de 

engenharia de software. Inicialmente, compatível com os modelos MPS.BR e CMMI. O projeto 

ADQS está em conformidade com ISO/IEC 12207 - Software Life Cycle Processes e com 

ISO/IEC 15504 - Process Assessment. A Figura 18 ilustra as características do modelo ADQS. 

 

 
Figura 18 - Projeto ADQS 

Fonte: Sítio da Intranet 
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4.2.5 Resultados da Pesquisa de Percepção 

 Este item apresenta os resultados da pesquisa aplicada por meio da aplicação do 

questionário aos colaboradores da OM que trabalham no Departamento de Engenharia de 

Sistemas. 

 Atualmente, o Departamento mencionado acima possui cerca de 58 colaboradores, 

dentre militares e servidores civis e contratados. Desse total, foram obtidos 46 questionários 

respondidos, o que corresponde a 79,31%. Como o autor do presente trabalho é militar 

pertencente à mesma instituição, embora de outra Organização Militar, o mesmo não se fez 

presente no momento da resolução do questionário, de modo a não comprometer o caráter 

imparcial da pesquisa. 

 

4.2.5.1 Principais Resultados 

 Este item apresenta os resultados obtidos na segunda fase da pesquisa de estudo de caso, 

a qual buscou verificar a percepção dos demais colaboradores quanto aos mecanismos de 

Governança de TI e gerenciamento da qualidade dos projetos da OM. Os dados foram 

submetidos à análise estatística, organizados de acordo com a ordem de questões apresentadas 

no APÊNDICE E – Questionário de Percepção dos Funcionários sobre os Processos de 

Gerenciamento da Qualidade dos Projetos e Governança em TI. 

A amostra compõe-se de 46 questionários válidos, respondidos pelos funcionários do 

Departamento de Engenharia de Sistemas da OM estudada. Os questionários foram respondidos 

no mês de Novembro/2015, conforme mencionado no capítulo referente aos procedimentos 

metodológicos desta pesquisa. 

 Inicialmente, apresenta-se as características dos respondentes por Divisão de trabalho e 

formação acadêmica. A Tabela 6 e o Gráfico 32 apresentam essas distribuições. 
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Tabela 6 - Respondentes por Área de Atuação 

Divisão de Trabalho Percentual 
Percentual 

Acumulado 

Divisão de Sistemas Estratégicos e Operativos 26,09% 26,09% 

Não especificaram 23,91% 50,00% 

Divisão de Sistemas Administrativos 15,22% 65,22% 

Divisão de Modelagem e Simulação 10,88% 76,10% 

Divisão de Pesquisa Operacional 6,52% 82,62% 

Divisão de Gerencia de Projetos Terceirizados 6,52% 89,14% 

Divisão de Planejamento e Controle de Projetos 6,52% 95,66% 

Divisão de Criptologia e Avaliação de 

Segurança em Sistemas 
2,17% 97,83% 

Divisão de Sistemas Administrativos 2,17% 100% 

TOTAL 100% 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

 Verifica-se que a maioria dos respondentes atua na seção de Sistemas Operativos, com 

26,09% do total de respondentes. Observa-se que 23,91% dos participantes da pesquisa optaram 

por não identificar qual seção de trabalho. A Divisão de Planejamento e Controle de Projetos 

correspondeu a 6,52% do total, deve-se levar em consideração o fato de algumas seções 

possuírem mais funcionários que outras. Portanto, não se pode dizer que houve maior 

percentual de participação efetiva de uma seção em detrimento de outra. 

 O Gráfico 32 apresenta a distribuição de participantes por nível de titulação dos mesmos. 

Verifica-se que a maioria é constituída por profissionais com nível de pós-graduação Lato Sensu 

e Stricto Sensu (Mestrado), com 34,29% cada. Em seguida, encontram-se os profissionais com 

nível de graduação, correspondente a 20% do total e, em quarto lugar, profissionais com nível 

de pós-graduação Stricto Sensu (Doutorado), com 11,43%. 

   

Gráfico 32 - Nível de Formação Acadêmica dos Participantes da Pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 
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 A questão nº 3 indagou os participantes se os mesmos trabalham diretamente com a 

atividade de projetos ou não. O Gráfico 33 apresenta essa distribuição. 

 

Gráfico 33 - Percentual de Participantes que Trabalha com Projetos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

 Verifica-se, pelo Gráfico 33, que 88,57% afirmaram trabalhar com projetos e apenas 

11,43% declararam que não trabalham com projetos.  

 Outro questionamento se refere à certificação em projetos. O Gráfico 34 apresenta a 

distribuição dos respondentes pelos dados informados. Verifica-se que apenas 11,43% (05 

participantes) afirmaram possuir certificação em projetos, divididos da seguinte maneira: 01 

afirmou possuir certificação em Técnicas de Planejamento e Controle de Projetos; 02 afirmaram 

ser Project Management Professional (PMP); e 02 afirmaram possuir especialização em Gestão 

de Projetos. 

Gráfico 34 - Percentual de Participantes com Certificação em Projetos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

 A excelência dos projetos exige uma busca da melhoria contínua nas organizações e tem 

forçado as mesmas a melhorar a qualidade no desenvolvimento dos projetos. Melhores práticas 
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de governança vêm ao encontro desses aspectos, mas nem sempre é tão simples a tarefa de 

atingir e manter tais objetivos, pois devem ser consideradas a variedade e a complexidade dos 

elementos que estão presentes (MAGALHÃES; PINHEIRO, 2007). O referido autor completa 

afirmando que as ferramentas para o aprimoramento da qualidade destacam-se como meio de 

facilitar o trabalho dos responsáveis pela condução de um processo de planejamento ou análise 

e solução de problemas. 

 O Gráfico 35 mostra a distribuição das ferramentas da qualidade que os colaboradores 

informaram utilizar nos seus respectivos setores. 

 

Gráfico 35 - Ferramentas de Gestão da Qualidade Utilizadas pela OM 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

  

Verifica-se que 65,50% afirmaram utilizar a ferramenta Fluxograma. Em seguida, 

percebe-se a utilização de gráficos de controle, com 42,72%, e o diagrama de causa e efeito, 

com 19,93%. O controle estatístico de processo e o diagrama de Pareto também obtiveram 

representação, com 17,09% e 8,54%, respectivamente. 

Outrossim, 04 respondentes (8,54%) afirmaram utilizar outras ferramentas, além das 

listadas na questão, quais sejam: 03 relataram a utilização do Gráfico de Gantt (6,52%); 02 

afirmaram utilizar a ferramenta Redmine (4,35%); 01 afirmou utilizar o MS Project (2,17%); e 

01 relatou utilizar o Open Project (2,17%). 

O Redmine trata-se de é um ambiente web open-source e colaborativo para 

gerenciamento de projetos (ALMEIDA G. et al, 2010). O MS Project se trata de uma ferramenta 

de gestão e controle de projetos que trabalha com o modelo de Diagrama de Rede, que 

corresponde a um fluxograma que representa uma sequência de eventos, no caso as tarefas, 

indicando se elas foram concluídas ou não, assim também apresenta outras funcionalidades, 

como: o uso de tabelas no processo de entrada de dados permite tarefas recorrentes (de forma 
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repetitiva), estabelecimento de níveis hierárquicos e o uso de subprojetos (ALMEIDA TERÇO, 

2015). 

Já o Open Project corresponde a um software de gestão de projetos de código aberto, 

com ferramentas de gerenciamento do escopo do projeto, cronograma, tabela de riscos e plano 

do projeto (YOSHIDOME et al, 2010). 

 As ferramentas da qualidade são importantes porque permitem coletar, processar e 

dispor as informações necessárias para manter e melhorar resultados, otimizando o desempenho 

dos serviços de TI (MAGALHÃES; PINHEIRO, 2007). 

Salienta-se que a preocupação com o risco de falhas nos projetos de TI requer a 

utilização de estruturas de gerenciamento e controle mais efetivas. Neste cenário competitivo 

na qual as organizações estão inseridas, torna-se imprescindível a comprobação da eficiência 

nos resultados. Por isso, indicadores de tempo, custo, satisfação e clientes são monitorados, 

assim como ações são implementadas para aprimorar os resultados, proporcionando a melhoria 

contínua. 

Nesse contexto, a Auditoria de TI possibilita a avaliação dos projetos implementados 

de forma a detectar fragilidades e incentivar correções de problemas ou desconformidade 

(HANASHIRO, 2007).  

O Gráfico 36 apresenta a distribuição das respostas dos participantes no que se refere 

à avaliação dos mesmos quanto à eficácia dos processos de auditoria dos projetos de TI 

realizados na OM. 

 

Gráfico 36 - Eficácia dos Processos de Auditoria dos Projetos de TI Implementados na OM 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Verifica-se, pela análise do Gráfico 36, que a maior parte dos respondentes, cerca de 

57,14%, acredita que os processos de auditoria dos projetos de TI são eficazes. Entretanto, 
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34,29% responderam que consideram tais processos pouco eficazes, seguidos de 5,71% que 

afirmaram considerar os processos muito eficazes e 2,86% afirmaram ser ineficazes. 

Destarte, a auditoria de projetos se mostra importante uma vez que oferece maior 

transparência dos problemas dos projetos para a corporação e em especial para a alta 

administração (MANSUR, 2007).  

Outro aspecto importante avaliado no questionário se refere ao uso da Governança dos 

projetos de TI conduzidos pela OM. Os participantes foram questionados sobre a contribuição 

do uso da Governança na busca pelo sucesso dos projetos. O Gráfico 37 apresenta o resultado 

encontrado. 

 

Gráfico 37 - A Governança de TI Contribui para Obtenção de Sucesso nos Projetos? 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Verifica-se que 86% dos participantes afirmaram que a adoção da TI nos projetos 

contribui para obtenção de sucesso nos projetos, em detrimento de 14%, que discordaram de tal 

afirmação. 

Nesse sentido, ressalta-se o posicionamento de Tarouco e Graeml (2011, p. 9), os quais 

afirmam: 

 

 
A governança envolve estruturas e processos que buscam garantir que a TI suporte e 

leve os objetivos e estratégias da organização a assumirem seu valor máximo, além 

de permitir controlar a execução e a qualidade dos serviços, viabilizar o 

acompanhamento de contratos internos e externos e definir, enfim, as condições para 

o exercício eficaz da gestão com base em conceitos consolidados de qualidade.  
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A Governança de TI está relacionada ao uso racional e efetivo de TI para sustentar e 

garantir o cumprimento dos interesses estratégicos das organizações (CUNHA; NETO, 2014).  

Outrossim, os participantes foram indagados sobre os resultados positivos que a OM 

alcançou por meio do uso da Governança de TI. O Gráfico 38 apresenta essa distribuição. 

 

Gráfico 38- Resultados Positivos Alcançados com a Governança dos Projetos de TI 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Pela análise do Gráfico 38, verifica-se que a maior parte dos participantes (25,71%) 

acredita que a Governança aumentou a visibilidade dos projetos de TI na organização. Em 

seguida, observa-se que 20% do total afirmaram que a Governança alinhou de forma mais eficaz 

os projetos de TI às necessidades do negócio. Verifica-se também que 20% dos respondentes 

afirmaram que a Governança aumentou o comprometimento da alta gerência com os projetos 

de TI. Igualmente, 20% melhoraram a comunicação sobre a TI com os usuários. 
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Observa-se que 8,57% dos participantes escolheram a opção “outros”. Destaca-se as 

respostas obtidas: Um dos respondentes afirmou que a Governança “traz mais segurança ao 

gerente quanto ao bom andamento do projeto”; o segundo respondente relatou que a 

governança “reforça a necessidade de cumprir o processo, mas não atingiu o impacto possível 

sobre a qualidade do produto desenvolvido pelo projeto”; o terceiro participante relatou que a 

Governança traz “mais conformidade para os projetos de TI”; e o quarto respondente afirmou 

que  “diminui a incidência de erros nos projetos de TI”. 

Para Cunha e Neto (2014, p. 376), a prática de Governança de TI na Administração 

Pública Federal brasileira é bastante recente e, como tal, ainda tem muito a aperfeiçoar e 

amadurecer. Novas pesquisas de maior amplitude podem ser conduzidas a fim de depurar e 

incrementar os resultados aqui alcançados. Tal constatação demonstra uma posição favorável à 

OM, que demonstrou fazer uso da Governança num ambiente que ainda carece de evolução. 

Adicionalmente, os participantes da pesquisa foram questionados sobre quais modelos 

de Governança da OM utiliza ou já utilizou. Tal questionamento se mostra importante, uma vez 

que, pela volatilidade de pessoal existem no âmbito das Forças Armadas (FFAA), há 

profissionais que presenciaram momentos distintos na OM. O Gráfico 39 apresenta a 

distribuição dos dados encontrados. 

 

Gráfico 39 - Modelos de Governança de TI Utilizados 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Pelo Gráfico 39, verifica-se os modelos de Governança utilizados pela OM. Verifica-

se que 75,61% responderam que utiliza o modelo brasileiro MPS.BR. Em seguida, verifica-se 
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que o modelo CMMI foi citado por 7,32% do total. Assim também, 7,32% afirmaram utilizar 

o COBIT e a ITIL; e 2,44% afirmaram utilizar o modelo PMMM. Os modelos CMMI, COBIT, 

ITIL e PMMM não foram mencionados na entrevista. Tal motivo pode estar relacionado ao uso 

desses modelos em momentos anteriores, não mais presentes na instituição. 

De acordo com a entrevista realizada com o gestor, uma das práticas da OM é a 

condução dos projetos de TI alinhados às melhores práticas previstas no guia de Governança 

PMBOK®. Por isso, fez-se necessário identificar se, por parte dos colaboradores, é perceptível 

a prática constante dos procedimentos previstos em tal guia. O Gráfico 40 apresenta essa 

distribuição. 

 

Gráfico 40 - Aderência das Práticas ao Guia PMBOK® na Condução dos Projetos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

O Gráfico 40 aponta que a maior parte dos participantes (62,86%) afirmou que “às 

vezes” a OM possui aderência ao Guia PMBOK®. Em seguida, verifica-se que 31,43% 

afirmaram que “sempre” há aderência dos projetos ao Guia PMBOK®. Outrossim, 5,71% 

acreditam raramente haver aderência dos projetos ao guia mencionado. 

De acordo com Albertin (2001, p. 47), os fatores críticos de sucesso de projetos de TI 

visam melhorar o tratamento das variáveis dos projetos para considerar de forma otimizada os 

seus aspectos e aumentar as chances de obter o máximo de contribuição da utilização de TI.  

Como consequência da entrevista realizada e das análises documentais da OM, obteve-

se uma relação de padrões e práticas de Governança que a organização procura utilizar como 

forma de obter sucesso nos projetos por ela conduzidos. Dessa forma, procedeu-se ao 

questionamento dos demais colaboradores, a fim de conhecer quais processos eles consideram 

mais importantes dentre os utilizados pela OM. O Gráfico 41 apresenta essa distribuição. 
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Gráfico 41 - Procedimentos Considerados mais Importantes para Obtenção de Sucesso nos 

Projetos Desenvolvidos pela OM 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 
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Verifica-se, pelo Gráfico 41, que 74,04% opinaram pela utilização de ferramentas do 

apoio à gerência como fator mais importante para obtenção de sucesso nos projetos. Em 

segundo lugar, foi escolhido o uso de ferramentas de apoio ao desenvolvimento de software, 

com 71,20%. 

A realização de cursos de gerência de projetos baseados na metodologia PMBOK® e 

a aderência dos projetos ao mesmo corresponderam a 62,65% e 59,80% do total de participantes, 

respectivamente. 

A opção por modelos gerenciais padronizados, que correspondeu a 56,96% dos 

participantes; por existência de orçamento padronizado, com 48,41%; por Procedimentos 

Operacionais, com 37,02%; utilização de controles financeiros da carteira de projetos, com 

34,17% do total; e aderência ao PMBOK® já mencionado acima são sinais que maximizam a 

importância de uma boa metodologia de gerenciamento de projetos de TI. Nesse contexto, 

destaca-se o posicionamento de Kerzner (2006, p. 102): 

 

 
Criar uma metodologia funcional da gestão de projetos não é tarefa simples. Um dos 

maiores equívocos que alguém pode cometer é desenvolver uma metodologia 

diferente para cada tipo de projeto. Outro seria não conseguir integrar a metodologia 

e as ferramentas de gestão de projetos em um processo unificado. Quando as 

organizações desenvolvem metodologias e ferramentas de gestão de projetos que se 

completam, surgem dois benefícios. Em primeiro lugar, o trabalho passa a fluir com 

menor número de mudanças de objetivos. Em segundo lugar, os processos são 

planejados para criar o mínimo possível de distúrbios nas atividades da empresa.  

 

 

4.2.6 Confrontação de Resultados 

Para análise do perfil da OM estudada quanto à utilização da Governança de TI, 

procedeu-se à verificação da combinação existente entre estruturas, processos e mecanismos de 

relacionamento, conforme proposto por Van Grembergen, De Haes e Guldentops (2004).  

Observou-se que as estruturas funcionais existem e possuem suas funções bem 

delineadas. Os processos estão bem organizados, conforme foi verificado na existência dos 

Procedimentos Operacionais (PO) e das normas constantes na OM. Com relação aos 

mecanismos de relacionamentos, os mesmos existem, mas se mostram parcialmente integrados, 

em grande parte devido à estrutura hierarquizada atinente às organizações militares. 

Verificou-se, a partir da análise da estrutura organizacional e da entrevista, que a 

equipe da Divisão de Planejamento de Controle de Projetos encontra-se reduzida em relação ao 
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tamanho da Carteira de Projetos da OM. Pois, tal divisão possui apenas 04 funcionários, 

incluído nesse total o encarregado (Gestor de Projetos – Tecnologista Sênior). 

Identificou-se falta de disseminação de conhecimento específico de gerenciamento de 

projetos, uma vez que apenas 11,43% afirmaram possuir certificação da área. Enquanto que 

62,65% relataram que a participação em cursos de gerência de projetos baseados nos princípios 

do Guia PMBOK® são fundamentais na obtenção de sucesso dos projetos. 

Como se trata de uma instituição pública militar, é sabido que as estruturas tendem a 

ser funcionais e bastante hierarquizadas. Logo, concluiu-se que a OM possui traços da 

Administração Pública Burocrática, com grandes formalismos e a presença de fortes controles 

administrativos. Tal situação vai de encontro ao proposto pela literatura, a qual sugere a 

implantação de estruturas matriciais ou projetizadas. Nesse caso, pode-se perceber que as 

atividades gerenciais tendem a estar parcialmente integradas. 

O uso de práticas de compliance também foi verificado como um mecanismo de forte 

impacto sobre a gestão de TI da OM, como se pôde notar na implantação do SGQ, 

conjuntamente com a utilização de modelos de governança, de ferramentas de controle de 

qualidade e da realização de controles internos e auditorias de qualidade. Tal situação, conforme 

Lunardi (2008, p. 122), pode decorrer de pressões por diferentes órgãos reguladores, o que faz 

com que muitas organizações venham a se preocupar em garantir a conformidade dos seus 

processos internos, visto que podem ser auditadas e cobradas por estes órgãos a qualquer 

momento. Neste sentido, apresenta-se o entendimento de Feitosa e Brito (2015, p. 10): 

  

 
A síntese da evolução do tema qualidade, no âmbito da administração pública, 

demonstra o quanto é difícil implantar um SGQ em seus órgãos prestadores de 

serviços. Primeiro, porque a essência da maioria das atividades exercidas pelo Estado, 

não possuem finalidades lucrativas, mas sim social; não atendem clientes, mas 

cidadãos usuários; não escolhe um seguimento para trabalhar, mas os serviços existem 

por causa das necessidades do coletivo. Segundo, porque a dificuldade principal não 

está em adaptar os conceitos, instrumentos e normas da ISO, às características e 

especificidades da atividade pública, mas está, em conseguir mudar a cultura 

organizacional, motivar e comprometer as pessoas, gestores e servidores em geral, 

para práticas de uma gestão voltada para a qualidade. 

 

 

É cediço que existem diferenças significativas entre as atividades da iniciativa privada 

e as da iniciativa pública, especialmente da área militar, mas não há razões que impeçam a 

implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade voltado para as necessidades e 

especificidades da prestação de serviço realizada pelo setor público. Mesmo porque, já existem 

programas e sistemas desenvolvidos pela própria Administração Pública, a exemplo do criado 
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pela OM estudada, modelo SAPA, para fomentar a conscientização e a ação de gestores nos 

mais diversos órgãos públicos, sejam eles a nível federal, estadual ou municipal. 

Complementarmente, vê-se que a adoção de uma política da qualidade, o 

envolvimento da direção, foco no cliente e a definição das responsabilidades e autoridade 

demonstram a aderência das práticas da OM com o preconizado na ISO 9001: 2008. 

Conforme Carvalho e Paladini (2012, p. 19), ainda persiste a necessidade da existência 

de uma estrutura para a qualidade. Entretanto, essa estrutura é responsável pelo gerenciamento 

e pela operação do sistema de qualidade, seus procedimentos, documentos e métodos, que 

incluem padrões para os produtos, política da qualidade e procedimentos padrão de operação 

[...]. Além disso, uma estrutura para a auditoria interna de sistemas da qualidade, que visa a 

garantir e melhorar os sistemas implementados e elaborar relatórios de qualidade para a 

gerência das funções mais importantes do processo. 

Verifcou-se também que a OM busca seguir os princípios de Governança Corporativa 

no gerenciamento dos seus projetos de tecnologia. Para Veras (2014, p. 117), a empresa que 

opta pelas boas práticas de governança corporativa adota como linhas mestras a transparência, 

a prestação de contas, a equidade e a responsabilidade corporativa. 

O anseio por alcançar sucesso na área de TI com a utilização de framework que dita 

“O que fazer”, mas não “O como fazer” deve ser tratado com certa cautela, conforme proposto 

por Labadessa (2011, p. 53). O autor afirma que os modelos de governança não são padrões, 

mas guias de melhores práticas, necessitando que a organização consiga identificar, dentro do 

seu contexto de atuação de mercado, cultura, objetivos estratégicos, conformidades com leis e 

regulamentos e estrutura da área de TI, quais controles ditados pelo framework, um conjunto 

de conceitos usado para resolver um problema de um domínio específico. 

A opção pela OM em adotar o modelo de governança brasileiro, MPS.BR, encontra 

uma grande justificativa, uma vez que o referido modelo apresenta um custo significativamente 

mais baixo que os modelos internacionais, exatamente por ter consultores e avaliadores 

residentes no Brasil e também por apresentar 7 níveis de maturidade em vez de 5, como o 

CMMI (WAZLAWICK, 2013). A presença de 7 níveis de maturidade, conforme o autor 

supracitado, faz que a escala de progressão na melhoria de processos tenha degraus mais suaves, 

especialmente nos níveis mais baixos, ou seja, é possível subir um nível com menos esforço do 

que seria necessário subir um nível no CMMI. 

Salienta-se que o modelo de governança de TI implantado depende do modelo de 

governança da organização e da estratégia vigente. Conforme entendimento de Veras (2014, p. 
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117), “a estratégia define o modelo de governança, que, por sua vez, define o modelo de 

governança de TI, o qual prioriza, fundamentalmente, o aspecto do alinhamento entre o negócio 

e a TI”. 

Outrossim, pode-se afirmar que a OM, apesar de ser uma instituição pública, de caráter 

militar, desenvolvedora de projetos de tecnologia, possui um sistema de gestão da qualidade 

bem estruturado e padronizado e adota os princípios da Governança Corporativa de forma 

explícita, o que pode contribuir para que a TI seja um elemento importante para sua estratégia 

de negócio.   

Assim, numa época em que a TI tornou-se fator indispensável para habilitar os 

governos a oferecerem serviços melhores aos seus cidadãos, de forma mais ética, transparente, 

eficiente e sustentável, sob um prisma econômico, ambiental e social, tem-se que a Governança 

de TI desponta como uma capacidade crítica para o setor público e suas lideranças, em busca 

de criar e entregar mais valor para os seus cidadãos por meio do uso efetivo da TI (CUNHA; 

NETO, 2014, p. 358). 

 

4.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta dissertação de mestrado procurou verificar o relacionamento entre a Governança 

e o desempenho dos projetos de TI das organizações. Embora algumas pesquisas sobre 

mecanismos formais de governança de TI já tivessem sido realizadas, os estudos científicos até 

o momento não consolidaram informações sobre resultados encontrados nas áreas civil e militar. 

Para que se tornasse possível compreender melhor essa relação, aventou-se a 

realização de dois métodos distintos: um, analisando o perfil dos projetos e Governança de TI 

em organizações de tecnologia da cidade do Rio de Janeiro - RJ e outro que analisa os 

procedimentos adotados por uma Organização Militar das Forças Armadas na condução dos 

projetos de TI, por meio da Governança e da utilização de sistemas de gestão da qualidade. 
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5 CONCLUSÕES 

Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar o perfil de empresas de TI localizadas 

na cidade do Rio de Janeiro - RJ e de uma OM das Forças Armadas quanto ao uso das melhores 

práticas e modelos de Governança em projetos de TI e, dessa forma, responder ao problema de 

pesquisa proposto na seguinte questão: “Como a Governança Auxilia o Gerenciamento dos 

Projetos de TI?” 

Com o aumento da importância da TI nas organizações, sejam elas públicas ou 

privadas, gera-se a necessidade da reflexão e uma maior atenção em questões vinculadas à 

gestão da TI e dos seus projetos. Desse modo, é relevante a preocupação com o alinhamento da 

estratégia de negócio com a TI e como as decisões são tomadas pela TI. Nesse contexto, a 

governança de TI objetiva alcançar o alinhamento entre as estratégias da organização com a TI, 

além de deixar mais transparentes às partes interessadas e, sobretudo, à tomada de decisão, os 

aspectos que envolvem a TI. 

Pode-se concluir, pelos estudos realizados nesta pesquisa, que a Governança influencia 

positivamente a condução dos projetos de TI das organizações. A adoção de modelos de 

Governança de TI também se mostrou expressiva uma vez que 88,06% das empresas 

participantes da pesquisa survey afirmaram utilizar tais modelos na estratégia de TI. 

Com relação aos aspectos convergentes e divergentes encontrados nas organizações 

estudadas e os identificados na literatura, viu-se que um passo crítico na implementação da 

Governança de TI é desenvolver a disciplina de acompanhar o progresso de projetos de TI. 

Nesse sentido, verificou-se junto às organizações qual o grau de participação da direção da 

definição das estratégias de TI, se há existência de um Escritório de Projetos que dê suporte às 

atividades de TI e se há uma infraestrutura de TI que mantém os padrões de integridade e 

segurança das informações. As respostas obtidas permitiram concluir que a maior parte das 

organizações têm primado pela atendimento aos princípios propostos pela literatura estudada. 

Complementarmente, verificou-se quais modelos de Governança de TI são mais 

utilizados pelas organizações, bem como a identificação dos maiores desempenhos percebidos 

com a utilização da governança no desenvolvimento dos projetos ligados à TI. Constatou-se 

que os modelos COBIT, ITIL, ISO, CMMI, TAM e BSC foram os mais abordados nas 

pesquisas científicas do portfólio bibliográfico constante do estudo bibliométrico. Da mesma 

maneira, identificou-se que os modelos ITIL, SCRUM, ISO, MPS.BR, CMMI e BSC são os 

mais utilizados pelas organizações de TI analisadas na pesquisa survey. 
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Adicionalmente, a OM estudada apresentou a utilização dos seguintes modelos de 

Governança: MPS.BR, CMMI, COBIT, ITIL e PMMM. Ressalta-se que a utilização do modelo 

de Governança brasileiro, MPS.BR, tanto pelas empresas (19,10% do total) quanto pela OM 

representa um marco para a evolução da qualidade dos projetos desenvolvidos no país. 

Adicionalmente, os dados obtidos permitiram concluir que as empresas acreditam que 

a adoção de práticas de governança de TI proporciona diversos benefícios às organizações. 

Constatou-se que 73,17% das empresas participantes da pesquisa survey afirmam que os 

projetos e produtos são entregues com maios qualidade percebida, por meio do uso da 

Governança de TI. Assim também, 53,66% perceberam aumento da vantagem competitiva da 

organização. Outros desempenhos foram identificados, como obtenção de maior segurança e 

integridade das informações, diminuição de custos, maior valorização da TI e aumento nos 

lucros. 

Identificou-se também quais fatores mais motivadores para a adoção das práticas da 

governança de TI pelas empresas participantes da pesquisa survey. Verificou-se que a 

necessidade de promover projetos eficientes e eficazes correspondeu ao principal fator 

motivacional, escolhido por 34,15% das empresas. Em seguida, identificou-se o gerenciamento 

do risco e da segurança da informação, com 29,27% das empresas. Outros fatores, como 

dependência dos negócios em relação à TI e a exigência do mercado para os negócios de TI 

também foram identificados. Esses resultados encontrados podem servir como um guia, tanto 

para acadêmicos quanto para executivos de TI e de negócios que estejam utilizando ou que 

desejem implementar a governança de TI nas organizações. 

Logo, sabe-se que a TI tem experimentado constantes inovações, inerentes à sua 

essência. Assim também, a administração pública tem evoluído para acompanhar tal tendência. 

O estudo de caso revelou que a OM pratica técnicas e controle de gestão de projetos de 

tecnologia, por meio do uso de ferramentas de controle da qualidade e de outras específicas da 

área de TI. Igualmente, a OM comprovou adotar as práticas de Governança Corporativa e utiliza 

modelos de Governança que auxiliam na condução dos projetos de TI. 

Identificar quais competências uma organização precisa desenvolver para angariar e 

manter uma vantagem competitiva num ambiente em constante mutação é uma tarefa árdua. 

Contudo, a capacidade de inovação e a de gestão do conhecimento parecem ser habilidades 

relevantes no cenário competitivo que se avizinha. Sabe-se que a Governança de TI por si só 

não resolve os problemas das organizações, sejam elas públicas ou privadas, civis ou militares. 
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Entretanto, ela é capaz de orientar e recomendar a implementação de mecanismos de 

gerenciamento que contribuirão para o alcance da excelência nos projetos. 

5.1 LIMITAÇÕES 

Como toda pesquisa científica, este estudo apresenta limitações. Algumas delas 

relacionadas à disponibilidade de informações, outras ligadas às escolhas metodológicas 

adotadas. Inicialmente, destaca-se o estudo dentro do um ambiente militar, que, por sua 

natureza, inviabiliza um estudo mais aprofundado, a partir de questionamentos mais subjetivos. 

Quanto à pesquisa de levantamento, pode-se apontar o fato de ter considerado apenas 

uma parcela das empresas localizadas na cidade do Rio de Janeiro, sem a abrangência de um 

número maior de participantes. Esse fato pode ter influenciado os resultados obtidos, uma vez 

que o critério adotado para amostragem foi o da acessibilidade/conveniência. Dessa forma, 

embora uma série de cuidados tenha sido levada em consideração, uma amostragem 

probabilística proporcionaria resultados mensurados mais concretos, consistentes e 

significativos. 

Ainda com relação à pesquisa survey, deve-se destacar que a seleção das questões 

propostas para avaliar a gestão dos projetos da TI não garante que todos os aspectos da 

governança de TI tenham sido incluídos no instrumento de pesquisa. Entretanto, as proposições 

analisadas decorreram de uma extensa revisão da literatura, selecionando-se os tópicos mais 

frequentemente abrangidos, o que agrega maior credibilidade ao instrumento proposto. 

5.2 PESQUISAS FUTURAS 

Com o propósito de contribuir para um melhor aperfeiçoamento do tema abordado, 

seguem algumas sugestões para a elaboração de pesquisas futuras: 

 

 Realização de um ou mais estudos de caso em outras Organizações Militares, com o 

objetivo de realizar comparações com os resultados obtidos nesta pesquisa; 

 Aplicação do instrumento desenvolvido e utilizado na pesquisa survey em empresas de 

outras localidades, de forma que os resultados neste trabalho sirvam de benchmarking; 

 Desenvolvimento de um modelo de Governança de TI para organizações públicas no 

Brasil; 
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 Análise dos pontos negativos e dos problemas enfrentados pelas organizações na adoção 

da Governança de TI; e 

 Realização de estudos sobre modelos de alinhamento estratégico entre planos de TI e 

planos de negócio. 

 

Dessa forma, com a realização da presente pesquisa, espera-se que o estudo sobre a 

Governança de TI possa ter progredido e que as organizações façam uso desse conceito como 

auxílio na condução dos projetos de TI e das estratégias de negócio. 
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APÊNDICE A – Modelo de Questionário Aplicado nas Empresas de TI do Rio de 

Janeiro - RJ 

 

Universidade Federal Fluminense 

Programa de Pós-graduação em Sistemas de Gestão 

 

1. Qual função você exerce atualmente? 

Direção 

Gerência 

Analista 

Outro: Especifique: ___________ 

 

2. Qual é o perfil da sua instituição? 

Grande empresa 

Média empresa 

Micro ou Pequena empresa 

 

3. Quais as características presentes em sua organização relativas à gestão dos 

projetos de TI? 

Participação da direção na definição das estratégias 

Escritório de Projetos – PMO (Project Management Office) 

Alinhamento dos planos de TI aos planos de negócios da instituição 

Os projetos de TI são entregues no prazo 

A TI aumenta a eficiência operacional 

A infraestrutura de TI mantém padrões de integridade e segurança das informações 

Os projetos de TI têm atingido o nível de qualidade esperado 

Os usuários da TI estão satisfeitos com o nível do serviço 

A TI traz vantagem competitiva à organização 

 

4. Na sua opinião, qual das opções abaixo você acredita melhor representa a 

definição de Governança para uma organização? 
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Transparência: Disponibilizar às partes interessadas as informações que sejam de seu 

interesse e não apenas aquelas impostas por disposições de leis ou regulamentos; 

Equidade: Caracteriza-se pelo tratamento justo de todos os sócios e demais partes 

interessadas (stakeholders); 

Prestação de Contas (Accountability): Responsabilidade dos agentes de governança 

em prestar contas de sua atuação, assumindo integralmente as consequências de seus 

atos e omissões; e 

Responsabilidade Corporativa: Dever dos agentes de governança em zelar pela 

sustentabilidade das organizações, visando à longevidade da organização, 

incorporando considerações de ordem social e ambiental na definição dos negócios e 

operações. 

 

5. Qual fator você considera mais motivador para a utilização da governança nos 

projetos de TI? 

Dependência dos negócios com relação à TI 

Necessidade da TI em promover projetos eficientes e eficazes 

Gerenciamento do risco e segurança da informação 

Exigências do mercado para os negócios de TI 

Outro. Especifique: ________________________________ 

 

6. Marque qual (is) dos modelos de melhores práticas em governança abaixo sua 

organização utiliza ou já utilizou?  

ITIL 

COBIT 

MPS.BR 

CMMI 

PMBOK® 

ISO  

Six Sigma  

PRINCE2 

SCRUM 

BSC (Balanced Score Card)  

Outros. Especificar: _____________________________________ 
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Não utiliza 

 

7. Você acredita que a utilização de modelos de Governança contribui para o 

sucesso dos projetos de TI? 

Concordo plenamente 

Concordo 

Discordo 

Discordo totalmente 

Não tenho opinião formada 

 

8. Qual você considera ser o melhor benefício da utilização da Governança nos 

projetos de TI? 

Alinhamento estratégico da TI aos negócios da organização 

Valor da TI: Assegura que a TI esteja atingindo seus benefícios prometidos 

Proteção dos ativos de TI por meio do Gerenciamento do Risco 

Acompanha e monitorara a implementação da estratégia e dos projetos de TI, bem 

como dos recursos de TI utilizados e demais serviços relacionados à TI. 

Accountability: define os papéis e responsabilidades das partes envolvidas nas 

decisões de TI. 

Outro 

 

9. Marque qual (is) desempenho (s) percebido (s) pela utilização da governança 

corporativa na sua organização? 

Aumento da vantagem competitiva da organização 

Diminuição de custos 

Aumento do lucro 

Entrega do projetos/produtos com maior qualidade percebida 

Maior valorização da TI na organização 

Maior segurança e integridade das informações 

Outro 

 

10. Qual sugestão você daria para melhorar a condução dos projetos de TI dentro da 

sua organização?  
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APÊNDICE B - Resultado da Análise Global dos Dados da Pesquisa Survey 

(n = 67) 

 

Questão 1 Número de respostas Porcentagem 

Direção 26 39,02% 

Gerência 7 9,76% 

Analista 26 39,02% 

Outro 7 12,20% 

 

Questão 2 Número de respostas Porcentagem 

Grande empresa 17 25,37% 

Média empresa 26 38,81% 

Micro ou Pequena empresa 24 35,82% 

 

Questão 3 Número de respostas Porcentagem 

Participação da direção na 

definição das estratégias 

Concordo totalmente - 34 

Concordo - 26 

Não tenho opinião formada - 5 

Discordo - 2 

Discordo plenamente - 0 

51,29% 

38,46% 

7,69% 

2,56% 

0% 

Escritório de Projetos – PMO 

(Project Management Office) 

Concordo totalmente - 22 

Concordo - 14 

Não tenho opinião formada - 5 

Discordo - 12 

Discordo plenamente - 14 

33,33% 

20,52% 

7,69% 

17,95% 

20,51% 

Alinhamento dos planos de TI aos 

planos de negócios da instituição 

Concordo totalmente - 29 

Concordo - 27 

Não tenho opinião formada - 2 

Discordo - 9 

Discordo plenamente - 0 

43,59% 

41,03% 

2,56% 

12,82% 

0% 

Os projetos de TI são entregues 

no prazo 

Concordo totalmente - 15 

Concordo - 27 

Não tenho opinião formada - 8 

Discordo - 12 

Discordo plenamente - 5 

22,50% 

40,00% 

12,50% 

17,50% 

7,50% 

A TI aumenta a eficiência 

operacional 

Concordo totalmente - 40 

Concordo - 23 

Não tenho opinião formada - 0 

Discordo - 0 

Discordo plenamente - 4 

60,53% 

34,21% 

0% 

0% 

5,26% 

A infraestrutura de TI mantém 

padrões de integridade e 

segurança das informações 

Concordo totalmente - 26 

Concordo - 34 

Não tenho opinião formada - 5 

Discordo - 0 

Discordo plenamente - 2 

39,47% 

50,00% 

7,89% 

0% 

2,64% 
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Os projetos de TI têm atingido o 

nível de qualidade esperado 

Concordo totalmente - 15 

Concordo - 40 

Não tenho opinião formada - 3 

Discordo - 9 

Discordo plenamente - 0 

23,08% 

58,97% 

5,13% 

12,82% 

0% 

Os usuários da TI estão satisfeitos 

com o nível do serviço 

Concordo totalmente - 7 

Concordo - 39 

Não tenho opinião formada - 9 

Discordo - 7 

Discordo plenamente - 5 

10,26% 

58,97% 

12,82% 

10,26% 

7,69% 

A TI traz vantagem competitiva à 

organização 

Concordo totalmente - 35 

Concordo - 25 

Não tenho opinião formada - 5 

Discordo - 2 

Discordo plenamente - 0 

52,50% 

37,50% 

7,50% 

2,50% 

0% 

 

Questão 4 Número de respostas Porcentagem 

Transparência 15 21,95% 

Equidade 2 2,44% 

Prestação de Contas 

(Accountability) 

8 12,20% 

Responsabilidade Corporativa 42 63,41% 

 

Questão 5 Número de respostas Porcentagem 

Dependência dos negócios com 

relação à TI 

13 19,51% 

Necessidade da TI em promover 

projetos eficientes e eficazes 

23 34,15% 

Gerenciamento do risco e 

segurança da informação 

19 29,27% 

Exigências do mercado para os 

negócios de TI 

10 14,63% 

Outro 2 2,44% 

 

Questão 6 Número de respostas Porcentagem 

ITIL 34 50,15% 

COBIT 6 9,55% 

MPS.BR 13 19,10% 

CMMI 11 16,72% 

PMBOK® 8 11,94% 

ISO 18 26,27% 

SIX SIGMA 3 4,78% 

PRINCE2 3 4,78% 

SCRUM 21 31,04% 

BSC 10 14,33% 

Outros 0 0% 

Não utiliza 8 11,94% 
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Questão 7 Número de respostas Porcentagem 

Concordo plenamente 31 46,34% 

Concordo 28 41,46% 

Discordo 8 12,20% 

Discordo plenamente 0 0% 

Não tenho opinião formada 0 0% 

 

Questão 8 Número de respostas Porcentagem 

Alinhamento estratégico da TI aos 

negócios da organização 
38 56,10% 

Valor da TI: Assegura que a TI 

esteja atingindo seus benefícios 

prometidos 

3 4,88% 

Proteção dos ativos de TI por 

meio do Gerenciamento do Risco 
3 4,88% 

Acompanha e monitorara a 

implementação da estratégia e dos 

projetos de TI, bem como dos 

recursos de TI utilizados e demais 

serviços relacionados à TI 

20 29,26% 

Accountability: define os papéis e 

responsabilidades das partes 

envolvidas nas decisões de TI 

3 4,88% 

Outro 0 0% 

 

Questão 9 Número de respostas Porcentagem 

Aumento da vantagem competitiva 

da organização 
36 53,66% 

Diminuição de custos 28 41,46% 

Aumento do lucro 11 17,07% 

Entrega do projetos/produtos com 

maior qualidade percebida 
49 73,17% 

Maior valorização da TI na 

organização 
21 31,71% 

Maior segurança e integridade das 

informações 
34 51,22% 

Outro 3 4,88% 
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APÊNDICE C - Roteiro para Condução da Entrevista de Caracterização da 

Organização Militar e do Ambiente de Gerenciamento de Projetos 

 

Questões para entrevista: 

 

1. Qual o foco de atuação desta Organização Militar no âmbito das Forças 

Armadas? 

2. Qual o total da força de trabalho desta Organização Militar? 

3. Como é organizada a estrutura desta OM para condução das atividades de 

GP? 

4. Quantos projetos estão sendo executados pela OM atualmente? 

5. Como é o processo de realização dos projetos desenvolvidos na OM? 

6. Quais os atores/agentes envolvidos na condução dos projetos desenvolvidos 

pela OM? 

7. Existem normas próprias que auxiliam a condução dos projetos? Quais? 

8. Como ocorre a atualização dessas normas, caso existam? 
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APÊNDICE D - Roteiro para Condução da Entrevista de Caracterização do Uso 

da Governança em TI e os Aspectos de Gestão da Qualidade dos Projetos 

 

 

Questões para entrevista: 

 

1. Qual (is) setor (es) na estrutura organizacional é (são) responsável (is) pelo 

controle de qualidade na gestão de projetos? 

2. Quais as atividades desenvolvidas para alcançar qualidade e 

consequentemente a excelência nos projetos desenvolvidos pela OM? 

3. A OM utiliza/ou modelos de governança em TI para auxiliar na condução 

dos projetos? Quais? 

4. Quais os benefícios percebidos com a utilização de modelos de governança? 

5. Como é realizada a medição das conformidades com os requisitos dos 

projetos? Há realização de auditorias? 
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APÊNDICE E – Questionário de Percepção dos Funcionários sobre os Processos 

de Gerenciamento da Qualidade dos Projetos e Governança em TI 

Universidade Federal Fluminense 

Programa de Pós-graduação em Sistemas de Gestão 

 

 

1. A qual Divisão você pertence? 

 

2. Qual seu nível de escolaridade? 

(   ) Nível Médio 

(   ) Nível Superior 

(   ) Pós-Graduação: (   ) Lato sensu   

                                  (   ) Stricto Sensu:  (   ) Mestrado 

                                                                 (   ) Doutorado 

 

3. Você trabalha ou trabalhou com gestão de projetos nesta OM? 

 

4. Você possui certificação em gerenciamento de projetos? 

(   ) Sim. Qual:______________________ 

(   ) Não 

 

5. Quais ferramentas de gestão da qualidade seu Departamento utiliza ou já utilizou 

no desenvolvimento de projetos? 

(    ) Fluxograma 

(    ) Diagrama de causa e efeito 

(    ) Gráficos de Controle 

(    ) Controle estatístico de processo 

(    ) Diagrama de Pareto 

(    ) Outros. Especificar:____________________________________________ 

 

6. Como você avalia a eficácia dos processos de auditoria dos projetos realizados na 

sua OM? 
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(    ) Ineficaz 

(    ) Pouco Eficaz 

(    ) Eficaz 

(    ) Muito Eficaz 

 

7. Você acredita que a Governança em TI contribui para obtenção de sucesso nos 

projetos? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

 

8. Marque os itens que você considera como resultados positivos do uso da Governança 

nos projetos de TI na sua organização: 

(    )  Alinhou de forma mais eficaz a dos projetos de TI às necessidades do negócio  

(    ) Aumentou o comprometimento da alta gerência com os projetos de TI  

(    ) Melhorou a comunicação sobre a TI com os usuários  

(    ) Maior alocação de recursos de TI  

(    ) Aumentou a visibilidade dos projetos de TI na organização  

Outros. Especificar: _______________________________________________ 

 

9. Marque qual dos modelos de governança abaixo sua OM utiliza ou já utilizou?  

(   ) ITIL 

(   ) COBIT 

(   ) MPS.BR 

(   ) MMGP 

(   ) PMMM  

(   ) CMMI 

(   ) OPM3 

(   ) Outros. Especificar: _____________________________________ 

(   ) Não utiliza 

 

10. A OM procura seguir as práticas constantes no Guia PMBOK® na condução dos 

projetos? 

(   ) Sempre 
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(   ) Às vezes 

(   ) Raramente 

(   ) Nunca 

 

11. Quais desses procedimentos você considera mais importante (s) para obtenção de 

sucesso nos projetos desenvolvidos pela OM? (Assinale quantos desejar). 

(    ) Controle de Alocação de Assessoria Técnica Especializada 

(    )  Existência de Orçamento Padronizado. 

(    ) Existência de Modelos Gerenciais padronizados 

(    ) Utilização de Controles Financeiros da Carteira de Projetos 

(    ) Procedimentos Operacionais (PO) de Grupos de Processo: 

(    ) Sistema de Acompanhamento de Projetos e Atividades (SAPA). 

(    ) Apropriação de Mão-de-Obra Direta (MOD) 

(    ) Aderência ao PMBOK® 

(    ) Grupos de processos definidos nos PO da Divisão 

(    ) Existência de mecanismos de disseminação da informação e controle de atividades e 

projetos: 

(    ) Auditoria Interna e Externa (ISO) 

(  ) Realização de cursos básicos regulares de gerência de projetos baseados na metodologia 

PMBOK® 

(    ) Utilização de ferramentas de Apoio ao Desenvolvimento de Software (TestLink, RedMine 

e Enterprise Architect) 

(    ) Utilização de ferramentas de apoio à gerência de projetos (MS-Project, Project Builder 

e RedMine) 

(    ) Outros. Especificar: ___________________________________________ 

 

 

 

  



183 

 

APÊNDICE F - Resultado da Análise Global dos Dados da Pesquisa de Percepção 

na OM 

(n = 46) 

 

Questão 1 Número de respostas Porcentagem 

Divisão de Sistemas Estratégicos 

e Operativos 
12 26,09% 

Não especificaram 11 23,91% 

Divisão de Sistemas 

Administrativos 
7 15,22% 

Divisão de Modelagem e 

Simulação 
5 10,88% 

Divisão de Pesquisa Operacional 3 6,52% 

Divisão de Gerencia de Projetos 

Terceirizados 
3 6,52% 

Divisão de Planejamento e 

Controle de Projetos 
3 6,52% 

Divisão de Criptologia e 

Avaliação de Segurança em 

Sistemas 

1 2,17% 

Divisão de Sistemas 

Administrativos 
1 2,17% 

 

Questão 2 Número de respostas Porcentagem 

Nível médio 0 0% 

Nível Superior 9 20% 

Pós-graduação Latu Sensu 16 34,29% 

Mestrado 16 34,29% 

Doutorado 5 11,43% 

 

Questão 3 Número de respostas Porcentagem 

Sim 41 88,57% 

Não 5 11,43% 

 

Questão 4 Número de respostas Porcentagem 

Sim 5 11,43% 

Não 41 88,57% 

 

Questão 5 Número de respostas Porcentagem 

Fluxograma 30 65,50% 

Diagrama de causa e efeito 9 19,93% 

Gráficos de controle 20 42,72% 

Controle Estatístico de Processo 8 17,09% 

Diagrama de Pareto 4 8,54% 
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Outros 4 8,54% 

 

Questão 6 Número de respostas Porcentagem 

Ineficaz 1 2,86% 

Pouco Eficaz 16 34,29% 

Eficaz 26 57,14% 

Muito Eficaz 3 5,71% 

 

Questão 7 Número de respostas Porcentagem 

Sim 39 85,71% 

Não 7 14,29% 

 

Questão 8 Número de respostas Porcentagem 

Alinhou de forma mais eficaz a dos 

projetos de TI às necessidades do 

negócio 

9 20,00% 

Aumentou o comprometimento da 

alta gerência com os projetos de TI 
9 20,00% 

Melhorou a comunicação sobre a 

TI com os usuários 
9 20,00% 

Maior alocação de recursos de TI 3 5,71% 

Aumentou a visibilidade dos 

projetos de TI na organização 
12 25,71% 

Outros 4 8,57% 

 

Questão 9 Número de respostas Porcentagem 

ITIL 3 7,32% 

COBIT 3 7,32% 

MPS.BR 35 75,61% 

MMGP 0 0% 

PMMM 1 2,44% 

CMMI 3 7,32% 

OPM3 0 0% 

Outros 0 0% 

Não utiliza 0 0% 

 

Questão 10 Número de respostas Porcentagem 

Sempre 14 31,43% 

Às vezes 29 62,86% 

Raramente 3 5,71% 

Nunca 0 0% 

 

Questão 11 Número de respostas Porcentagem 

Controle de Alocação de Assessoria 

Técnica Especializada 
20 42,72% 
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Existência de Orçamento 

Padronizado 
22 48,41% 

Existência de Modelos Gerenciais 

padronizados 
26 56,96% 

Utilização de Controles Financeiros 

da Carteira de Projetos 
16 34,17% 

Procedimentos Operacionais (PO) 

de Grupos de Processo 
17 37,02% 

Sistema de Acompanhamento de 

Projetos e Atividades (SAPA) 
21 45,57% 

Apropriação de Mão-de-Obra 

Direta (MOD) 
13 28,48% 

Aderência ao PMBOK® 28 59,80% 

Grupos de processos definidos nos 

PO da Divisão 
13 28,48% 

Existência de mecanismos de 

disseminação da informação e 

controle de atividades e projetos 

21 45,57% 

Auditoria Interna e Externa (ISO) 17 37,02% 

Realização de cursos básicos 

regulares de gerência de projetos 

baseados na metodologia 

PMBOK® 

29 62,65% 

Utilização de ferramentas de Apoio 

ao Desenvolvimento de Software 

(TestLink, RedMine e Enterprise 

Architect) 

33 71,20% 

Utilização de ferramentas de apoio 

à gerência de projetos (MS-Project, 

Project Builder e RedMine) 

34 74,04% 

Outros 3 5,70% 
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APÊNDICE G – Quadro de Resultado para as Situações Apresentadas pelas 

Empresas na Questão nº 3 

Situação encontrada 12,80% dos respondentes afirmam que os projetos de TI não têm atingido o 

nível de qualidade esperado 

Premissas da literatura O projeto de TI deve ter o comprometimento da gerência e dos usuários, ser avaliado 

constantemente e serem verificadas a aceitação e a utilização da TI implantada por 

seus usuários. Fonte: LUNARDI; MAÇADA; BECKER (2012). 

 

A questão qualidade é uma das mais complexas em qualquer projeto. Em grande 

parte essa complexidade se dá pelo fato de que é necessário satisfazer uma 

necessidade ou desejo por vezes subjetivo. Fonte: OLIVEIRA SOUZA; SILVA 

(2015). 

Métodos e práticas 

propostas 

Para as empresas que buscam uma vantagem competitiva pela inovação, gerar 

competências em projeto passa a ser fundamental. Fonte: RABECHINI; 

CARVALHO; LAURINDO (2002). 

 

A organização deve realizar análise de risco e impacto do perfil dos usuários; 

Avaliar o nível de maturidade, de forma a compreender o posicionamento de como 

estão os processos internos de TI e o que deve ser realizado; e Utilizar de modelos 

de governança, a exemplo da ITIL. Fonte: MANSUR (2007). 

 

Situação encontrada 12,82% afirmaram que não há alinhamento dos planos de TI aos planos de 

negócios da instituição 

Premissas da literatura A TI deve alinhar-se, isto é, envolver-se com os interesses do negócio e ajudar a 

empresa a alcançar suas metas. Entretanto, o simples alinhamento não é suficiente 

para considerar-se que a TI esteja contribuindo efetivamente para o negócio. É 

preciso que a TI tenha um elevado envolvimento ou integração com a estratégia de 

negócio. Não é suficiente que a estratégia de TI tenha alguma influência sobre a 

formulação e execução da estratégia de negócio. Ou mesmo, que a estratégia de TI, 

apesar de coerente com a de negócio, venha a reboque desta última. Para estar 

alinhada ao negócio, é preciso que a TI tenha seus talentos e capacidades focados 

nos projetos demandados ou de interesse da área de negócio e que seus projetos 

sejam originados em parceria, mas sob a liderança da TI. Fonte: RODRIGUES; 

MACCARI (2009). 

 

O plano de TI é o principal produto da fase de alinhamento estratégico. Ele é 

derivado do “momento” de alinhamento estratégico da organização e atualizado 

sempre quando há mudanças na estratégia. A elaboração do Plano de Tecnologia 

comumente segue um processo que se inicia após ou durante a definição dos 

objetivos e estratégias da companhia, ou seja, durante o alinhamento estratégico. 

Fonte: FERNANDES; ABREU (2014). 

Métodos e práticas 

propostas 

O planejamento estratégico de TI deve, inicialmente, ser formulado seguindo as 

definições do Plano Estratégico do negócio e, em seu próximo estágio de evolução, 

ambos os planos devem ser formulados simultaneamente. Ambos os planos devem 

ser integrados por meio do mapeamento dos sistemas e das informações estratégicas 

diretamente relacionadas com as estratégias de negócio, sustentando os objetivos 

do negócio e contribuindo significativamente para a identificação de novas 

oportunidades de negócio, baseadas em soluções de TI e na obtenção de vantagens 

competitivas. Fonte: BRODBECK; HOPPEN (2003). 

 

Formação de equipe com conhecimentos sobre o sistema e processos de negócio da 

empresa. Fonte: MENDES; ESCRIVÃO FILHO (2002). 

 

Muitas vezes, o processo de alinhamento da TI ao negócio empresarial é feito de 

maneira empírica, sem o apoio de uma metodologia e, em alguns casos, sem existir 

ao menos o planejamento da área de TI. Entretanto, em uma tentativa de apresentar 

a melhor forma de adequação do Plano Estratégico de TI ao Plano Estratégico de 
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Negócio ou da TI ao negócio da organização, diversos modelos de alinhamento 

estratégico de TI surgiram nos últimos anos. Fonte: AFFELDT; VANTI (2009). 

 

Exemplo de autores de modelos de alinhamento estratégico encontrados na 

literatura: Leavitt e March (1965); Rockart e Morton (1984); Henderson e 

Venkatraman (1993); e Brodbeck e Hoppen (2003). 

  

Situação encontrada 2,56% afirmaram não haver participação da direção na definição de 

estratégias empresariais de TI 

Premissas da literatura Um programa de TI que não possuir um comprometimento da lata direção da 

empresa pode ter problemas na sua implementação. Além disso, o programa de 

governança de TI também necessita do envolvimento dos demais executivos da 

organização pelo seguinte motivo: a implementação de novos processos de TI pode 

alterar a forma como as demais áreas da empresa são atendidas pela TI. Geralmente 

os executivos de outras áreas não entendem que a TI também precisa de 

instrumentos para a gestão de seus serviços. Fonte: FERNANDES; ABREU (2014). 

 

É necessário ter articulação entre os objetivos do projeto e comprometimento da 

alta administração na implantação, indicando prioridades estratégicas e vinculando 

controles e incentivos para os envolvidos no sucesso do projeto. Fonte: MENDES; 

ESCRIVÃO FILHO (2002). 

 

É importante que a alta direção se aperceba do fato de que a sua participação é 

imprescindível. Não apenas um apoio informal, mas um comprometimento real é 

essencial e pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. Fonte: SOUZA; 

ZWICKER (2000). 

 

Sistemas de informação estratégicos devem ser criação conjunta da direção do 

negócio e da direção da TI. Fonte: FUSCO (2003). 

Métodos e práticas 

propostas 

Treinamento da administração, em todos os níveis, visando a uma melhor 

compreensão do papel que a TI pode desempenhar na empresa. Fonte: FUSCO 

(2003). 

 

A direção deve fornecer evidência do seu comprometimento com o 

estabelecimento, operação, monitoramento, análise crítica, manutenção e melhoria 

das estratégias de TI por meio dos seguintes mecanismos: Estabelecimento da 

política de sistemas de gestão de TI; Estabelecimento de papéis e responsabilidades 

pela segurança de informação; Provisão de recursos suficientes para estabelecer, 

implementar, operar, monitorar, analisar criticamente, manter e melhorar as 

estratégias de TI; e Garantia de que auditorias internas aos sistemas de gestão de TI 

sejam realizadas. Fonte: FONTES (2012). 

  

Situação encontrada 38,46% relataram a inexistência de um Escritório de Projetos – PMO (Project 

Management Office) na organização 

Premissas da literatura O PMO deve ser encarado não só como um parceiro, mas como um provedor de 

serviços que facilite a atuação dos stakeholders diversos, em especial dos tomadores 

de decisão e dos gerentes de projetos. A montagem de um PMO deve ser o resultado 

de uma decisão de negócio justificada tanto pelo retorno do investimento quanto 

pela necessidade, maturidade da organização e o alinhamento entre o PMO e a 

estrutura, cultura e processos operacionais da organização. Fonte: BARCAUI 

(2012). 

Métodos e práticas 

propostas 

Estruturas de governança devem ser implementadas também para a operação de 

PMO, definindo quem, quando e como serão realizadas as revisões dos PMO e dos 

projetos. Adicionalmente, de modo a avaliar a capacidade e a aptidão de uma 

organização para incorporar o PMO em sua estrutura, deve-se considerar os 

seguintes fatores relacionados à organização onde o PMO vai ser implantado:  

- Necessidades únicas da organização;  

- Porte da organização; 

- Objetivos da organização e dos clientes; 
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- A cultura da organização e como esta vai reagir ao PMO; 

- Preconceitos sobre a operação do PMO; 

- A experiência da organização no registro de boas práticas e a sua 

maturidade em gestão de projetos, programas e portfólio; 

- A capacidade de estabelecer e operar o PMO; 

Outros fatores organizacionais como: o alinhamento entre o PMO e a estrutura e os 

processos operacionais da organização; o papel que o PMO vai desempenhar na 

organização; o que se pretende do PMO; como o PMO vai operar. Fonte: 

BARCAUI (2012). 

  

Situação encontrada 25% afirmaram que os projetos de TI não são entregues no prazo 

Premissas da literatura A entrega fora do prazo é um dos riscos previsíveis que podem se converter em 

problemas. Fonte: GARAY (2015). 

 

Fatores de risco de cronograma impactam o prazo do projeto e estão relacionados 

às seguintes questões: Flexibilidade: a habilidade de o cronograma ser compactado 

ou estendido com base no desenrolar do desenvolvimento; Atingir metas: a 

habilidade dos recursos técnicos atingirem as metas estabelecidas no cronograma; 

e Realismo: A habilidade de o cronograma refletir as expectativas dos clientes, 

gerentes e desenvolvedores com realismo. Fonte: SCHMITZ; ALENCAR; 

VILLAR (2006). 

Métodos e práticas 

propostas 

Estabelecimento de um plano de gerenciamento dos riscos, no qual será possível 

identificar o risco de não cumprimento do prazo, fazer uma análise qualitativa e 

quantitativa, montar uma estratégia de resposta e monitorar e controlar esse risco. 

Fonte: GARAY (2015). 

 

A disponibilidade de um bom planejamento antes mesmo da concessão de qualquer 

contrato diminui os riscos e garante sua implementação dentro do prazo e do 

orçamento, satisfazendo as necessidades do cliente. Fonte: FREITAS (2010). 

  

Situação encontrada 17,95% afirmaram que os usuários da TI estão satisfeitos com o nível do 

serviço 

Premissas da literatura Os usuários devem ter um canal direto com a TI para realizar sugestões de melhoria 

e também reclamações. Os usuários devem ter fácil acesso a informações sobre o 

andamento das suas demandas de qualquer natureza e precisam estar cientes dos 

processos de gestão de mudanças. Fonte: Fernandes; Abreu (2014). 

 

Os usuários precisam saber quais serviços de ti estão disponíveis e quais não estão; 

As demandas por projetos e por manutenções programadas devem ser 

encaminhadas, considerando critérios de priorização usados para a gestão de 

Portfólio de TI; Os usuários devem ter facilidade de acesso Às informações sobre o 

andamento das suas demandas de qualquer natureza; e Os usuários precisam estar 

cientes dos processos de gestão de mudanças. Fonte: FERNANDES; ABREU 

(2014). 

 

No Gerenciamento de Serviços de TI é necessário equilibrar as necessidades dos 

clientes e usuários com a capacidade disponível e os custos definidos pelo negócio. 

Fonte: MAGALHÃES (2007). 

Métodos e práticas 

propostas 

A governança de TI deve estabelecer um modelo de relacionamento com o usuário, 

visando garantir a qualidade da prestação de serviços. Fonte: FERNANDES; 

ABREU (2014). 

 

A organização pode seguir os seguintes procedimentos: 

- Estabelecimento de Acordos de Níveis de Serviço entre a TI e os usuários, que 

sejam avaliados periodicamente, de forma conjunta, quanto ao seu desempenho; 

- Catálogo de serviços de TI; 

- Portfólio de TI; 

- Ações de endomarketing por parte da TI; 

- Central de Serviços; 
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- Revisões conjuntas de desempenho e de melhoria; 

- Regras corporativas quanto ao gerenciamento de projetos e envolvimento dos 

usuários; 

- Canais de sugestões e reclamações; e 

- Estrutura de serviços de TI para os usuários. Fonte: FERNANDES; ABREU 

(2014). 

  

Situação encontrada 2,5% afirmaram que a TI não traz vantagem competitiva à organização 

Premissas da literatura A questão crucial é que, sem aprofundar os investimentos em capital humano e TI, 

decisões estratégicas tomadas isoladamente não se constituem em alicerces para 

garantir a geração de lucros e o aumento de valor da empresa. Fonte: MARQUES; 

NETO (2002). 

 

No ambiente das organizações, a Tecnologia da Informação desempenha papel 

estratégico, merecendo decisões baseadas numa nova realidade, na qual os Sistemas 

de Informação precisam alavancar dados, transformando-os em ativos estratégicos 

de negócios. Fonte: BALARINE (2002). 

 

Pode-se afirmar que nenhuma aplicação de TI, considerada isoladamente, por mais 

sofisticada que seja, pode manter uma vantagem competitiva. Esta só pode ser 

obtida pela capacidade da empresa em explorar a TI de forma contínua. 

O uso eficaz da TI e a integração entre sua estratégia e a estratégia do negócio vão 

além da ideia de ferramenta de produtividade, sendo muitas vezes fator crítico de 

sucesso. Hoje, o caminho para este sucesso não está mais relacionado somente com 

o hardware e o software utilizados, ou ainda com metodologias de 

desenvolvimento, mas com o alinhamento da TI com a estratégia e as características 

da empresa e de sua estrutura organizacional. Fonte: LAURINDO et al (2001). 

 

O que torna um recurso realmente estratégico — o que o capacita a servir de base 

para uma vantagem competitiva sustentada — não é sua ubiquidade, mas sua 

escassez. Só ganha uma vantagem sobre os rivais aquele que tem ou faz algo que os 

outros não têm ou não fazem. Só que as funções básicas da TI — armazenamento, 

processamento e transporte de dados — estão disponíveis e acessíveis a todos. 

Quando um recurso se torna essencial para a competição, mas irrelevante para a 

estratégia, os riscos que cria passam a importar mais do que as vantagens que 

oferece. 

Desde que permaneça protegida, a tecnologia proprietária pode ser a base de 

vantagens estratégicas de longo prazo, permitindo à empresa obter lucros superiores 

aos de rivais. 

É incomum uma empresa ganhar uma vantagem competitiva graças ao uso distinto 

de uma tecnologia infraestrutural madura. Já uma interrupção na disponibilidade da 

tecnologia, por mínima que seja, pode ser devastadora. À medida que as empresas 

continuarem a ceder controle de seus aplicativos e redes de TI a terceiros, incluindo 

fornecedores, as ameaças que enfrentam vão se proliferar. Logo, uma empresa 

precisa se preparar para panes técnicas, quedas no serviço e violações da segurança, 

transferindo sua atenção de oportunidades para vulnerabilidades. Fonte: CARR 

(2003). 

Métodos e práticas 

propostas 

Uma empresa possui Vantagem Competitiva quando ela implementa uma estratégia 

de criação de valor não simultaneamente sendo implantada por nenhum concorrente 

atual ou potencial. Um empresa é considerada tendo uma Vantagem Competitiva 

Sustentável quando ela implementa uma estratégia de criação de valor não 

simultaneamente sendo implantada por nenhum concorrente atual ou potencial e 

quando estas outras empresas são incapazes de duplicar os benefícios desta 

estratégia. Fonte: SILVEIRA (2003). 

 

A introdução de programas de qualidade passou a ser a estratégia de muitas 

empresas na busca de se diferenciar, ou seja, agregar valor nos produtos através da 

qualidade deles a fim de se buscar vantagens competitivas. 
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A vantagem competitiva de qualquer organização começa com as pessoas, sua 

disciplina, motivação, qualificação e participação. Assim, antes da compra de 

equipamentos com tecnologia avançada, deve-se investir nos colaboradores da 

empresa, desenvolvendo suas habilidades e integrando-as plenamente ao processo 

de trabalho, treinamento e educação sobre as novas tecnologias utilizadas na 

organização. Fonte: SILVEIRA DUARTE et al (2015). 

 

A gestão do conhecimento (GC) é responsável por planejar, executar e controlar 

ações voltadas ao desenvolvimento do conhecimento da organização e de seus 

processos correspondentes, objetivando o alcance de vantagens competitivas 

sustentáveis de forma sistêmica Fonte: FÁTIMA; NASTASI JUNIOR; LIMA 

JUNIOR (2015). 

 

É necessário, contudo, alinhar a TI com a Gestão do Conhecimento e com a 

Estratégia Corporativa dentro de uma arquitetura de informação eficiente. 

Inteligência competitiva com um conjunto de atividades, as quais possuem um 

processo intrínseco aos objetivos de cada atividade, sendo que o encadeamento 

lógico dessas atividades resulta nos objetivos a serem alcançados pelo sistema de 

Inteligência Competitiva. Fonte: RODRIGUES et al (2013). 

 

Novas regras para a gestão de TI com as oportunidades para a conquista de 

vantagens estratégicas com a tecnologia da informação sumindo rapidamente, 

muitas empresas devem reavaliar seu método de investimento em TI e de gestão de 

sistemas. Como ponto de partida, eis aqui três diretrizes para o futuro:  

Gaste menos. Estudos mostram que as empresas com os maiores investimentos em 

TI raramente registram os melhores resultados financeiros. Com a contínua 

comoditização da TI, a penalidade pelo investimento inútil só vai aumentar. Está 

ficando muito mais difícil obter uma vantagem competitiva por meio de um 

investimento em TI, embora esteja ficando muito mais fácil colocar a empresa em 

desvantagem no quesito custos.  

Em vez de liderar, siga. A Lei de Moore garante que quanto mais se espera para 

fazer uma compra de TI, mais se recebe pela cifra gasta. A espera ainda diminui o 

risco de se comprar algo tecnologicamente falho ou condenado à rápida 

obsolescência. Em certos casos, estar na vanguarda faz sentido. Mas tais casos ficam 

cada vez mais raros à medida que cresce a homogeneização dos recursos de TI. 

Pense em vulnerabilidades, não em oportunidades. Fonte: CARR (2003). 
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ANEXO A – Sequência e Interação dos Processos do SGQ 

 


