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RESUMO 

 

A Governança Ágil em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) é uma área em 

ascensão que vem sendo sugerida como uma proposta inovadora pautada nos princípios e 

valores do Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software. O uso de tais princípios e 

valores tem como principal objetivo a minimização da burocracia na Governança 

convencional. Alguns autores têm apontado que a maioria das iniciativas para Governança são 

burocráticas e que a adoção de abordagens mais ágeis ainda é considerada uma tarefa 

desafiadora. Isto se dá principalmente devido a multidisciplinaridade e relativa incipiência da 

área. Se por um lado há um conjunto bem estabelecido de princípios e valores ágeis em 

domínios subjacentes à Governança Ágil em TIC (a exemplo de Desenvolvimento de 

Software), por outro lado, alguns de seus domínios ainda requerem evolução (a exemplo de 

Gerenciamento de Serviços, Operações, Infraestrutura, entre outras). Diante deste contexto, 

esta tese de doutorado propõe um modelo de maturidade denominado MAnGve Maturity 

Model (M3). O M3 apoia a evolução sistemática e gradual de maturidade em Governança 

Ágil em TIC. Para tal, o modelo de maturidade proposto estrutura seu conhecimento por meio 

de cinco níveis de maturidade. Estes níveis foram construídos a partir de um amplo estudo de 

base teórica (uma revisão ad hoc e uma revisão sistemática da literatura) envolvendo 

principalmente as áreas de: Agilidade no desenvolvimento de software; Governança em TIC; 

e modelos de maturidade e capacidade. Por fim, o M3 foi submetido a avaliações por meio de 

métodos científicos (dois surveys e um focus group) que nortearam melhorias ao modelo 

proposto. Os resultados destas avaliações apontam o M3 como uma iniciativa relevante e 

inovadora para este recente campo de pesquisa. 

 

Palavras-chave: Governança em Tecnologia da Informação e Comunicação; Agilidade no 

Desenvolvimento de Software; Governança Ágil; Modelos de Maturidade; Engenharia de 

Software. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Agile Governance in Information and Communication Technology (ICT) is an area on the rise 

that has been suggested as an innovative proposal based on the principles and values of the 

Manifesto for Agile Software Development. The use of these principles and values aims to 

minimize bureaucracy in conventional Governance. Some authors have pointed out that most 

initiatives for Governance are bureaucratic and that adopting more agile approaches is still 

considered a challenging task. This is mainly due to multidisciplinary and relative incipiency 

of the area. On the one hand there is a well-established set of agile principles and values in 

domains behind the Agile Governance in ICT (for example, Software Development), on the 

other hand, some of its domains still require evolution (like Service Management, Operations 

Infrastructure, etc.). Given this context, this doctoral thesis proposes a maturity model called 

MAnGve Maturity Model (M3). The M3 supports the systematic and gradual evolution of 

maturity in Agile Governance in ICT. To this end, the proposed maturity model structure their 

knowledge through five maturity levels. These levels were constructed from a large study of 

theoretical basis (ad hoc review and systematic literature review) mainly involving areas: 

Agile software development; Governance in ICT; and capability maturity models. Finally, M3 

was subjected to evaluations by scientific methods (surveys and focus groups) that guided the 

improvements in proposed model. Their results indicate the M3 as an important and 

innovative initiative for this recent field of research. 

 

Keywords: Governance in Information and Communication Technology; Agility in Software 

Development; Agile Governance; Maturity Models; Software Engineering. 
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1  
INTRODUÇÃO 

Este capítulo apresenta uma visão geral deste trabalho de pesquisa. Para tal, seu conteúdo 

foi estruturado conforme as seções a seguir: 

1. Motivação: esta seção apresenta a motivação para desenvolvimento desta pesquisa 

destacando seu problema e relevância. 

2. Objetivos da Pesquisa: esta seção destaca o objetivo geral e os objetivos 

específicos definidos para este trabalho. 

3. Metodologia da Pesquisa: esta seção apresenta os métodos, procedimentos e 

perspectivas que envolvem o trabalho. 

4. Organização do Documento: esta seção expõe como está organizada esta tese de 

doutorado. 

1.1 Motivação 

A aplicação adequada e eficiente de recursos de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC) tem exercido papel fundamental na garantia de retorno dos investimentos 

nas organizações. Ao longo dos últimos anos, a TIC tornou-se um dos principais ativos a 

serem governados. De acordo com BLOOM (1991), a palavra Governança deriva do verbo 

grego κυβερνάω [kubernáo], o qual significa dirigir (guiar, governar). Esta palavra foi 

utilizada pela primeira vez em um sentido metafórico por Platão (380 A.C.) em sua obra “A 

República”. CALAME e TALMANT (1997), por sua vez, definem Governança como a 

capacidade das sociedades humanas equipar-se com sistemas de representação, instituições, 

processos e estruturas sociais, a fim de que se gerenciem, por meio de um movimento 

voluntário.  
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O termo Governança começou a se difundir por meio do Fundo Monetário Internacional e 

do Banco Mundial, a partir da Conferência de Bretton Woods (US DEPARTMENT OF 

STATE, 1944). A Governança está essencialmente relacionada com mecanismos e 

responsabilidades através dos quais a autoridade é exercida, as decisões são tomadas e a 

estratégia é coordenada e direcionada sobre as organizações, sejam elas um país, uma 

empresa, um setor específico ou um projeto.  

A Governança Corporativa pode ser definida como a série de processos, políticas, leis, 

costumes e instituições que afetam a maneira como uma corporação é conduzida, 

administrada ou controlada, incluindo as relações entre as distintas partes envolvidas e os 

objetivos para os quais uma sociedade é governada (CADBURY, 1992). Por outro lado, a 

Governança em TIC é um subconjunto da Governança Corporativa, sendo uma disciplina 

focada em Tecnologias de Informação e Comunicação e seus sistemas de desempenho e 

gerenciamento de risco (ITGI, 2001). 

Nos últimos anos uma proposta inovadora denominada por Governança Ágil emergiu. 

QUMER (2007) [S54]
1
 apresenta a primeira definição para Governança Ágil que 

identificamos por meio de uma revisão sistemática da literatura (detalhada no capítulo 3). 

Esta definição apresenta foco em desenvolvimento ágil de software. Em outro artigo 

publicado em 2009, envolvendo o controle e monitoramento de organizações de 

desenvolvimento de software, CHENG; JANSEN; REMMERS (2009a) [S63] apresentam 

uma segunda definição. Esta definição apresenta foco em Software Development Governance 

(SDG). Por outro lado, LUNA et al. (2010b) [S60] propõem uma terceira definição para 

Governança Ágil, desta vez se baseando nos princípios e valores do Manifesto for Agile 

Software Development (BECK et al., 2001) sobre o contexto da Governança convencional. 

Em 2013, uma quarta definição de Governança Ágil foi introduzida por LUNA,  

KRUCHTEN; MOURA (2013)[S150]. Este definição partiu de uma percepção da natureza 

multidisciplinar dos fenômenos relacionados à Governança Ágil. Todas as definições para 

Governança Ágil anteriormente citadas estão disponíveis no Quadro 24 desta tese de 

doutorado. A partir de tais definições é possível perceber que o conceito de Governança Ágil 

vem evoluindo ao longo do tempo e que seu significado está cada vez mais condizente com 

diferentes contextos. 

Diante deste cenário, diversas iniciativas têm sido propostas com objetivo de promover 

uma Governança em TIC mais eficiente. Um conjunto de práticas, modelos, guias e 

                                                 
1
 As citações destacadas como [S*] são estudos incluídos na revisão sistemática disponível no capítulo 3 

deste documento. As referências completas a estes estudos estão disponíveis nos apêndices. 
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frameworks tem buscado promover uma boa Governança nas organizações (GREMBERGEN; 

DEHAES, 2008; ISACA, 2012; WEIL; ROSS, 2005). A ISO/IEC 38500, por exemplo, 

estabelece seis princípios para a boa Governança em TIC. Por outro lado, a ITIL – 

Information Technology Infrastructure Library (ITIL, 2009) contribui para esta boa 

Governança através de sua biblioteca de boas práticas ara gerenciamento de serviços de TIC. 

O COBIT – Control Objectives for Information and related Technology (ISACA, 2012), por 

sua vez, contribui para alinhamento entre TIC e negócio, entre outras. 

Desta forma, partindo do mesmo ponto de vista, torna-se possível citar ainda como 

exemplos de iniciativas para Governança em TIC: O IT Balanced Scorecard – BSC (ITGI, 

2001; KAPLAN et al., 1997), o IT Flex (MAGALHÃES, 2006), a ISO/IEC 20000 

(ISO/IEC20000, 2005) e o Val IT (ISACA, 2009). Estas iniciativas normalmente atuam em 

conjunto e de forma complementar umas com as outras, com o objetivo de apoiar uma boa 

Governança nas organizações. 

Apesar destas iniciativas serem em geral muito bem estruturadas, o formalismo por muitas 

vezes excessivo na descrição de seus processos, somado a considerável quantidade de 

informações disponibilizadas, torna-as consideravelmente complexas para uma adoção em um 

contexto mais ágil e prático (ISACA, 2013). Alguns autores afirmam que as práticas, 

modelos, guias e frameworks de Governança propostos são em sua grande maioria 

burocráticos, consomem muito tempo e não apresentam detalhes de orientação sobre como 

efetivamente implementar e implantar os instrumentos de gestão e mecanismos de 

Governança (BARTENSCHLAGER; GOEKEN, 2010; HESTON; PHIFER, 2011; KTATA; 

LÉVESQUE, 2009; LOEWENSTERN et al., 2010). Sendo assim, é possível observar certo 

conflito entre um formalismo por algumas vezes excessivo e a agilidade imposta por um 

mercado cada vez mais competitivo. 

Em meados de 2001, pode-se observar uma dicotomia semelhante no cenário de 

desenvolvimento de software da época. Naquele período, metodologias como a Rational 

Unified Process (RUP) (RATIONAL, 2004), tidas como precursoras ao desenvolvimento 

prescritivo de software, também se depararam com um problema parecido: necessidade de 

agilidade em confronto ao formalismo tradicional. Este problema motivou o surgimento do 

Manifesto for Agile Software Development (BECK et al., 2001), manifesto que se pautou em 

um conjunto de princípios e valores envolvendo perspectivas inovadoras para os métodos de 

desenvolvimento de software da época. 

DYBA e DINGSOYR (2008) [S92] afirmam que as metodologias ágeis ganharam 

importância e adicionaram competitividade e dinamismo para o processo de desenvolvimento 
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de software, através de iniciativas onde os princípios de comunicação e colaboração são 

cruciais. Além disso, Dubinsky e Kruchten (DUBINSKY; KRUCHTEN, 2009) [S71] 

destacam que a Software Development Governance (SDG) surgiu nos últimos anos para lidar 

com estruturas, políticas, controles e medições para comunicação e tomadas de decisão 

acertadas, apoiando assim a garantia de sucesso da Governança nas organizações de 

desenvolvimento de software. 

Com esta mesma perspectiva em mente, esta tese de doutorado acredita que a Governança 

em TIC contemporânea também carece de iniciativas mais ágeis e que estas iniciativas podem 

receber influências dos princípios e valores do Manifesto for Agile Software Development. 

LUNA et al. (2010b) apresentam um estudo evidenciando a relação entre os fatores críticos de 

sucesso para Governança em TIC e o Manifesto for Agile Software Development. Através 

deste estudo é possível observar uma forte relação entre Governança em TIC e agilidade no 

desenvolvimento de software.  

Quando passamos a analisar a aplicação da agilidade sobre Governança, estas podem a 

princípio parecer bastante antagônicas (um oximoro
2
). A Governança denota a ideia de 

mecanismos, controle, responsabilidade e autoridade, enquanto agilidade transmite a ideia de 

certa informalidade, simplicidade, experimentação. No entanto, se o objetivo da organização é 

atingir a agilidade dos negócios, acredita-se que esta não pode ser alcançada sem o 

compromisso de todos, o qual, não pode ser atingido sem uma boa Governança.  

Adotar uma boa Governança Ágil em TIC, no entanto, ainda é considerada uma tarefa 

desafiadora devido, principalmente, a multidisciplinaridade e relativa incipiência da área 

(LUNA et al., 2014). Disseminar a cultura de agilidade entre os vários domínios da TIC não é 

uma tarefa simples. Se por um lado há um conjunto bem estabelecido de princípios e valores 

ágeis em domínios subjacentes a Governança Ágil em TIC (a exemplo de Desenvolvimento 

de Software), por outro lado, esse conjunto ainda requer evolução para outros domínios (a 

exemplo de Gerenciamento de Serviços, Operações, Infraestrutura, entre outras). Um caminho 

sistemático e gradual para evolução de maturidade em Governança Ágil em TIC, tratando a 

TIC como um todo (de maneira holística), e não apenas domínios isolados, poderia suprir esta 

lacuna. 

Durante os avanços em nossas pesquisas em Governança Ágil
3
 tornou-se possível 

perceber que os métodos de desenvolvimento de software (sejam estes ágeis ou tradicionais) 

                                                 
2
 Figura de linguagem em que ocorre falso paradoxo, apesar das palavras terem sentido contrário à 

formulação faz sentido. (ISEB, 2009). 
3
 Desenvolvidas no Grupo de Pesquisas em Gestão de Projetos (GP2) - http://gp2.cin.ufpe.br/ 

http://gp2.cin.ufpe.br/
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tem recebido apoio dos modelos de maturidade. Este apoio tem buscado promover a evolução 

de processos e/ou práticas, por meio de adoção sistemática e gradual (LOPES et al., 2005; 

MPS, 2011; NAWROCKI; WALTER; WOJCIECHOWSKI, 2001; PATEL; 

RAMACHANDRAN, 2009; SEI, 2006a; YIN, 2011). Iniciativas semelhantes para 

Governança em TIC também foram identificadas durante nossos estudos (ISACA, 2007a; 

OGC, 2007), no entanto, pôde ser percebida uma carência em iniciativas para evolução de 

maturidade com foco em Governança Ágil em TIC. 

CARMEL (2005) descreve que o entendimento coletivo de um fenômeno é incompleto se 

os estágios de maturidade não forem identificados e isto se torna ainda mais relevante quando 

o fenômeno está nos seus estágios iniciais de estudo. Um modelo de maturidade é uma 

estrutura conceitual, composta por processos bem estabelecidos, através do qual uma 

organização desenvolve-se de modo sistêmico a fim de atingir um estado futuro desejado. A 

cada degrau alcançado nesta jornada, um modelo de maturidade reconhece e sinaliza o 

amadurecimento progressivo da organização (CRAWFORD, 2001; KERZNER, 2011; PMI, 

2003; PRADO, 2008; SEI, 2006a). De acordo com CARMEL (2005), quanto mais maduro o 

fenômeno observado, menor o fator de impacto da relevância de modelos como estes. 

GRANT e PENNYPACKER (2006), afirmam que as organizações modernas de pequeno, 

médio ou grande porte devem utilizar os conceitos e modelos de maturidade para acelerar o 

crescimento no que diz respeito às práticas, processos, definição de responsabilidades e 

aumento do nível de maturidade. A partir do diagnóstico de um nível de maturidade de uma 

organização, torna-se possível prever seu futuro desempenho dentro de determinada área ou 

conjunto de disciplinas. Um nível de maturidade é uma etapa evolucionária definida na 

melhoria de processos onde cada nível estabiliza uma parte importante dos processos 

organizacionais. 

A experiência demonstra que as organizações funcionam melhor quando concentram seus 

esforços de melhoria de processos em um número controlado de áreas, as quais exigem um 

esforço cada vez mais sofisticado à medida que a organização melhora (SEI, 1995). Neste 

sentido, os modelos de maturidade buscam uma unificação de uma mesma visão, tratando a 

evolução da maturidade como estágios evolutivos. Nestes estágios, as organizações vão 

evoluindo e conquistando um maior grau de maturidade a cada etapa (PRADO, 2008; 

SOLER, 2005). 

Diante deste contexto, podemos afirmar que a natureza ainda em ascensão da Governança 

Ágil em TIC, somada à carência por iniciativas para evolução de maturidade neste campo de 
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pesquisa, reforça o caráter inovador e relevante da proposta desta tese de doutorado: O 

desenvolvimento de um modelo de maturidade para Governança Ágil em TIC. 

Desta forma, este trabalho teve seu desenvolvimento guiado através da seguinte questão 

de pesquisa: 

 Como definir práticas para Governança em Ágil TIC utilizando uma estratégia para 

adoção sistemática e gradual? 

1.2 Objetivos da Pesquisa 

Para este trabalho foi definido um objetivo geral que guiou todos os esforços necessários 

para sua concretização. Contudo, para que este objetivo geral fosse efetivamente atingido, 

alguns objetivos específicos tiveram que ser progressivamente alcançados. Os objetivos geral 

e específicos desta tese de doutorado são apresentados nas seções a seguir. 

1.2.1 Objetivo Geral 

 Propor um modelo de maturidade que apoie a adoção de Governança Ágil em 

Tecnologia da Informação e Comunicação nas organizações. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Consolidar uma visão geral dos temas centrais da pesquisa envolvendo 

principalmente: Agilidade no desenvolvimento de software; Governança em TIC; 

Modelos de maturidade e capacidade; 

 Consolidar uma visão geral de iniciativas para evolução de maturidade no 

desenvolvimento de software; 

 Consolidar uma visão geral de iniciativas para evolução de maturidade na Governança 

em TIC; 

 Ampliar a base teórica inicialmente constituída, por meio da execução de uma revisão 

sistemática de literatura que levante o estado da arte em Governança Ágil; 

 Estruturar o conhecimento adquirido através da definição de um modelo de 

maturidade para Governança Ágil em TIC. 

1.3 Metodologia da Pesquisa 

MARCONI e LAKATOS (2009) afirmam que a definição instrumental metodológica deve 

estar diretamente relacionada ao problema a ser estudado. Desta forma, uma pesquisa deve ser 

rigorosamente analisada antes mesmo de sua execução propriamente dita. Visando atender ao 
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objetivo central deste trabalho, foram definidos alguns procedimentos e técnicas. Estes 

procedimentos e técnicas são detalhados nas seções a seguir (ver Quadro 1). 

Quadro 1 - Resumo das Abordagens Metodológicas. 

CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA QUANTO: 

Aos Objetivos Exploratória. 

Aos Procedimentos Técnicos Pesquisa Bibliográfica;  

Revisão Sistemática da Literatura; 

Survey; 

Focus Group. 

À Natureza das Variáveis Quantitativa;  

Qualitativa.   

Ao Método de Abordagem Indutiva. 

Aos Métodos de Procedimento Comparativo; 

Estruturalista. 

À Perspectiva (Área de Concentração) Ciência da Computação (Sistemas de Informação); 

Ciências da Administração (Sistemas de Informação). 

Fonte: Elaboração Própria. 

1.3.1 Quanto ao Objetivo 

Segundo GIL (2002), pesquisas exploratórias têm como objetivo proporcionar maior 

familiaridade ao tema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se 

dizer que pesquisas deste tipo têm como objetivo o aprimoramento de ideias ou a descoberta 

de intuições. Desta forma, podemos classificar esta pesquisa como exploratória uma vez que 

busca elaborar uma proposta de modelo de maturidade para uma área ainda em ascensão 

(Governança Ágil em TIC). 

1.3.2 Quanto aos Procedimentos Técnicos 

De acordo com GIL (2002), na maioria das vezes uma pesquisa que possui uma 

característica mais exploratória acaba assumindo a forma de pesquisa bibliográfica ou estudo 

de caso. 

Por outro lado, uma revisão sistemática da literatura é uma forma de pesquisa que 

utiliza como fonte de dados a literatura sobre determinado tema. Esse tipo de investigação 

disponibiliza um resumo das evidências relacionadas a uma estratégia de intervenção 

específica, mediante a aplicação de métodos explícitos e sistematizados de busca, apreciação 

crítica e síntese da informação selecionada (SAMPAIO; MANCINI, 2007). 

De acordo com GIL (1999), as pesquisas do tipo survey se caracterizam pela interrogação 

direta às pessoas cujo um comportamento deseja-se conhecer. Basicamente, procede-se à 

solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca de um problema 
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estudado, para em seguida, mediante análise quantitativa, obter as conclusões correspondentes 

aos dados coletados. 

O focus group, por sua vez, é definido como um grupo de pessoas que se reúnem para 

avaliar conceitos e/ou evidências de problemas (CAPLAN, 1990). Para VAUGHN; 

SCHUMM; SINAGUB (1996), o focus group é uma técnica qualitativa que pode ser utilizada 

sozinha ou em conjunto com outras técnicas qualitativas ou quantitativas, com objetivo de 

aprofundar o conhecimento acerca de necessidades dos participantes. Como objetivo principal 

desta técnica é possível destacar a identificação de sentimento dos participantes sobre um 

determinado assunto, produto ou atividade. No que diz respeito aos seus objetivos específicos, 

observamos certa variação de acordo a abordagem de pesquisa a ser aplicada. Em pesquisas 

exploratórias, seu propósito é a geração de novas ideias ou hipóteses e o estímulo ao 

pensamento por parte do pesquisador. Já em pesquisas fenomenológicas ou de orientação, os 

objetivos específicos focam em aprender como os participantes interpretam a realidade, seus 

conhecimentos e experiências. 

Neste trabalho foram utilizados os procedimentos técnicos de: Pesquisa bibliográfica, 

revisão sistemática da literatura, survey e focus group. O percurso metodológico envolvendo 

estes procedimentos pode ser observado no Desenho da Pesquisa (ver seção 1.3.8). 

1.3.3 Quanto a Natureza das Variáveis 

A natureza das variáveis desta pesquisa pode ser classificada em quantitativa e 

qualitativa. A natureza quantitativa é adequada para apurar opiniões e atitudes explícitas e 

conscientes dos entrevistados, pois normalmente utilizam instrumentos estruturados 

(questionários) e tem o objetivo de traduzir em números, opiniões e informações visando 

classificá-las e analisá-las posteriormente. A natureza qualitativa, por sua vez, é adequada 

para desenvolver uma compreensão detalhada dos significados e características situacionais 

apresentadas pelos entrevistados ou documentos (GIL, 2008; MAFRA; TRAVASSOS, 2006; 

SANTOS; A.; R., 2002). Neste sentido, é possível observar as naturezas quantitativas e 

qualitativas das variáveis envolvidas nos estudos (dois surveys e um focus group) que 

avaliaram o modelo proposto (conforme capítulo 5 – Avaliações do Modelo Proposto).   

1.3.4 Quanto à Abordagem 

De acordo com MARCONI e LAKATOS (2009), o método de abordagem indutiva 

caracteriza-se por partir de um conjunto de dados particulares, suficientemente constatados, 

para inferir uma verdade geral, não necessariamente contida nas partes examinadas.  
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Neste trabalho foi adotado o método de abordagem indutiva, uma vez que se baseia na 

observação de fatos ou fenômenos (envolvendo Governança em TIC; Agilidade; Maturidade) 

cujas causas se deseja conhecer. 

1.3.5 Quanto aos Métodos de Procedimento 

Alguns autores têm destacado a possibilidade de combinação de dois ou mais métodos de 

procedimentos de pesquisa visando atingir o propósito de uma investigação científica (GIL, 

2009; MARTINS; G.; A., 2002; RUDIO, 1978). Este trabalho adotou uma combinação de 

dois métodos de procedimento: O método estruturalista e o comparativo. 

O método estruturalista, foca na investigação de um fenômeno concreto a partir da 

criação de um modelo que represente o objeto em estudo. Em seguida, este modelo deve 

retornar ao concreto de uma forma bem mais estruturada (GIL, 2009; MARCONI; 

LAKATOS, 2009). O método comparativo, por sua vez, é utilizado para verificar 

similaridades e explicar divergências entre os fenômenos estudados, permitindo assim a 

análise do dado concreto e a dedução dos elementos constantes, abstratos e gerais (GIL, 2009; 

MARCONI; LAKATOS, 2009). 

1.3.6 Quanto à Perspectiva 

De acordo com SANTOS; A.; R. (2002) e RUDIO (1989), a perspectiva da pesquisa 

representa o foco de interesse que esta possui. Esta pesquisa investiga a Governança em TIC 

sobre a perspectiva de agilidade com foco de discussão em maturidade organizacional. 

Para tal, duas principais áreas do conhecimento foram envolvidas: Ciência da 

Computação e Ciências da Administração. Para a área de Ciência da Computação, foram 

envolvidos principalmente os princípios de agilidade e maturidade no desenvolvimento de 

software. Por outro lado, para a área de Ciências da Administração, foram envolvidos 

principalmente os princípios de agilidade, maturidade e Governança nas organizações. A 

seguir é apresentado o processo de pesquisa estabelecido para execução deste trabalho. 

1.3.7 Processo de Pesquisa 

De acordo com OATES (2006), a pesquisa científica é um tipo de pesquisa sistemática, 

controlada e crítica, de proposições hipotéticas sobre as relações entre fenômenos. É 

sistemática uma vez que exige um acompanhamento contínuo no processo de pesquisa. É 

controlada, pois apresenta a necessidade do pesquisador possuir certo domínio sobre este 

processo. Por fim, é tida como crítica, pois deve ser conduzida de forma objetiva visando a 

eliminação de qualquer viés de preferência. 
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Baseado nestas afirmações, um conjunto de atividades foram inicialmente idealizadas 

como o objetivo de estabelecer uma visão geral de todo o processo necessário para conclusão 

deste trabalho de pesquisa. Estas atividades foram idealizadas baseadas em SAMPIERI et al. 

(1991). O Quadro 2 descreve estas atividades. 

Quadro 2 - Processo de Pesquisa. 

Atividade Descrição 

1 Definir os Objetos de Investigação. 

2 Identificar o Problema de Pesquisa. 

3 Elaborar Fundamentação Teórica. 

4 Definir Estratégia e Tipo de Pesquisa. 

5 Estabelecer Hipóteses da Pesquisa. 

6 Definir o Desenho da Pesquisa e os Métodos a serem Utilizados. 

7 Determinar os Participantes. 

8 Executar Pesquisa. 

9 Analisar Dados. 

10 Apresentar os Resultados. 

Fonte: Adaptado de: (SAMPIERI et al., 1991). 

Mapeando as atividades apresentadas no Quadro 2 ao contexto desta pesquisa, torna-se 

possível descrevê-las da seguinte maneira: 

 Atividade 1 - Definir os Objetos de Investigação: No início do trabalho tinha-se 

apenas uma relativa ideia do que efetivamente seria desenvolvido. Ao longo dos 

avanços nesta pesquisa, esta ideia foi sendo estruturada em um rico e preciso material. 

Para tal, tornou-se importante definir claramente os objetos de investigação centrais 

que estariam relacionados à pesquisa. Desta forma, foram então definidos: 

o Objeto de Investigação 1: Agilidade no desenvolvimento de software; 

o Objeto de Investigação 2: Governança em TIC; 

o Objeto de Investigação 3: Modelos de maturidade e capacidade. 

 Atividade 2 - Identificar o Problema de Pesquisa: Geralmente o problema de 

pesquisa envolve a definição de uma pergunta de pesquisa, dos objetivos e da 

justificativa do estudo. Para esta pesquisa, foram então definidos: 

o Pergunta de Pesquisa: Como definir práticas para Governança em Ágil TIC 

utilizando uma estratégia para adoção sistemática e gradual? 

o Objetivo Geral: Propor um modelo de maturidade que apoie a adoção de 

Governança Ágil em Tecnologia da Informação e Comunicação nas 

organizações 

o Justificativa resumida: A Governança Ágil em Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC) é uma área em ascensão que vem sendo sugerida como 
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uma proposta inovadora pautada nos princípios e valores do Manifesto para 

Desenvolvimento Ágil de Software. O uso de tais princípios e valores tem 

como principal objetivo a minimização da burocracia na Governança 

convencional. Alguns autores têm apontado que a maioria das iniciativas para 

Governança são burocráticas e que a adoção de abordagens mais ágeis ainda é 

considerada uma tarefa desafiadora. Isto se dá principalmente devido a 

multidisciplinaridade e relativa incipiência da área. Se por um lado há um 

conjunto bem estabelecido de princípios e valores ágeis em domínios 

subjacentes à Governança Ágil em TIC (a exemplo de Desenvolvimento de 

Software), por outro lado, alguns de seus domínios ainda requerem evolução (a 

exemplo de Gerenciamento de Serviços, Operações, Infraestrutura, entre 

outras). Diante deste contexto, esta tese de doutorado propõe um modelo de 

maturidade denominado MAnGve Maturity Model (M3). 

 Atividade 3 - Elaborar Fundamentação Teórica: Esta atividade teve como principal 

objetivo a consolidação de uma fundamentação teórica consistente para a pesquisa. 

Para tal, foi realizada uma revisão ad hoc (composta por uma pesquisa bibliográfica 

inicial e dois estudos exploratórios) e uma revisão sistemática da literatura. Como 

resultado foi então gerada uma base teórica consistente relacionada aos objetos de 

investigação e ao próprio problema de pesquisa. Esta base teórica apresenta-se 

sintetizada no capítulo 2 desta tese de doutorado. 

 Atividade 4 - Definir Estratégia e Tipo de Pesquisa: Uma vez decidida pela 

continuidade do trabalho, buscou-se então definir a estratégia e tipo de pesquisa mais 

adequados aos objetivos pretendidos. Amas definições são apresentados no Quadro 1 

deste documento. 

 Atividade 5 - Estabelecer Hipóteses da Pesquisa: Nesta atividade normalmente são 

definidas as hipóteses do problema de pesquisa. De acordo com Prikladnicki 

(PRIKLADNICKI, 2009), em uma pesquisa pode-se ter uma, várias ou nenhuma 

hipótese. As hipóteses indicam o que estamos buscando ou tentando provar e podem 

ser definidas como tentativas de explicações do fenômeno pesquisado. Tais hipóteses 

devem ser formuladas como proposições. Ainda segundo este mesmo autor, existem 

pesquisas onde não é possível se formular hipóteses devido ao fenômeno estudado ser 

desconhecido ou mesmo pela ausência de informações relevantes para formulação de 

argumentos sólidos. Isto normalmente acontece em estudos exploratórios e em alguns 

estudos descritivos. Para esta pesquisa, baseado em sua própria característica 



CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 12 

 

MAnGve Maturity Model  HUMBERTO ROCHA DE ALMEIDA NETO 

exploratória somado ao fenômeno de Governança Ágil em TIC ser algo considerado 

ainda recente, optou-se por não definir hipóteses. 

 Atividade 6 - Definir o Desenho da Pesquisa e os Métodos a serem Utilizados: 

Nesta atividade é realizada a concepção do desenho da pesquisa com apoio dos 

métodos a serem utilizados. Este desenho da pesquisa deve buscar responder ao 

problema guiado por um plano bem definido para o estudo. Este plano deve conter, 

além dos métodos a serem utilizados, a própria identificação de suas etapas. Como 

resultado, foram definidos os métodos de pesquisa conforme Quadro 1 e o Desenho 

da Pesquisa conforme seção 1.3.8. 

 Atividade 7 - Determinar os Participantes: Dependendo dos métodos de pesquisa a 

serem utilizados, nesta atividade deve ser selecionada a amostra ou os participantes 

que irão compor o estudo. Esta seleção pode ser realizada de maneira probabilística ou 

não probabilística (dirigida ou por conveniência). Para esta pesquisa, foi realizada a 

seleção dos participantes de maneira probabilística e não probabilística (por 

conveniência) para surveys e focus group.  

 Atividade 8 - Executar Pesquisa: Nesta atividade a pesquisa é executada e os dados 

são coletados. Esta coleta normalmente é dividida no desenvolvimento do instrumento 

de coleta, aplicação deste e preparação para análise dos dados coletados. Neste 

trabalho, os instrumentos de coleta construídos foram sempre submetidos a pré-teste. 

Além disto, foram executadas coletas de dados para dois surveys e um focus group  

conforme descrito no capítulo 5 deste documento.  

 Atividade 9 - Analisar Dados: Nesta atividade a análise dos dados está voltada para a 

apresentação das contribuições e análise crítica dos resultados obtidos pelo estudo. 

Para este trabalho foram realizadas análises baseadas nos dados coletados conforme 

descrito no capítulo 5 deste documento. 

 Atividade 10 - Apresentar os Resultados: Por fim, nesta atividade são compilados os 

resultados para apresentação a comunidade. No contexto deste trabalho, a 

apresentação dos resultados foi realizada através de contínuas publicações a 

comunidade acadêmica e da indústria (ver Apêndice F. Publicações), bem como 

através da consolidação dos resultados alcançados neste documento de tese final. 

1.3.8 Desenho da Pesquisa 

Esta pesquisa foi planejada baseado nas atividades propostas por SAMPIERI et al. (1991). 

Entre estas, a atividade 6 apresentada na seção anterior descreve a definição do desenho da 
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pesquisa e dos métodos a serem utilizados. Os métodos de pesquisa foram apresentados no 

Quadro 1 e o desenho da pesquisa é apresentado na Figura 1. A partir desta figura podemos 

perceber que esta pesquisa foi estruturada em duas fases: uma exploratória (fase 1) e uma 

descritiva (fase 2).  

 

Figura 1 - Desenho da Pesquisa.  

Fonte: Elaboração Própria. 

A primeira fase apresenta uma característica mais exploratória e é composta por um 

conjunto de quatro etapas. Esta fase teve como objetivo principal a construção de um 

arcabouço teórico consistente para suporte as etapas posteriores deste trabalho de pesquisa. 

Para tal, foi realizada uma revisão ad hoc (composta por uma pesquisa bibliográfica inicial e 

dois estudos exploratórios) e uma revisão sistemática da literatura. 

Em um primeiro momento, buscando obter uma visão geral a respeito dos objetos de 

investigação, foi realizada uma pesquisa bibliográfica inicial abordando os temas centrais da 

pesquisa. Esta etapa resultou na consolidação de um referencial teórico consistente 

envolvendo principalmente: Agilidade no desenvolvimento de software; Governança em TIC; 

Modelos de maturidade e capacidade. Em seguida, foram executados dois estudos 

exploratórios. O primeiro estudo buscou identificar iniciativas para evolução de maturidade 

no desenvolvimento de software. O segundo buscou identificar iniciativas para evolução de 

maturidade na Governança em TIC. Os resultados destas três primeiras etapas da pesquisa 
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resultaram em um conjunto de publicações (ALMEIDA NETO et al., 2012a, 2012b, 2012c, 

2012d, 2012e). 

Além disto, visando reforçar o arcabouço teórico inicialmente constituído, foi executado 

um levantamento do estado da arte da Governança Ágil no mundo. Este levantamento seguiu 

um rigoroso processo metodológico por meio da execução de uma revisão sistemática da 

literatura (RSL). Inicialmente esta RSL tratou de estudos até 2011 (inclusive). Em seguida, 

esta mesma revisão passou por uma atualização para incluir estudos até 2013 (inclusive). 

Após síntese de seus dados, esta RSL foi publicada em um journal (LUNA et al., 2014a). 

Os resultados obtidos na primeira fase desta pesquisa serviram de alicerce para o 

desenvolvimento das etapas posteriores deste trabalho. A segunda fase da pesquisa apresenta 

uma característica mais descritiva com vistas à construção e melhoria contínua do modelo de 

maturidade proposto.  

Em uma primeira etapa foi então idealizado um esboço inicial do modelo de maturidade 

proposto sendo este composto por uma arquitetura e seus respectivos componentes. Em 

seguida, este esboço inicial foi submetido a discussões internas ao grupo de pesquisa e entre 

membros das comunidades científicas e da indústria. Como fruto destes feedbacks, o modelo 

de maturidade foi então evoluído para uma versão alfa. Esta etapa gerou um conjunto de 

novas publicações (ALMEIDA NETO; MOURA; CAMPOS DE MAGALHAES, 2014; 

ALMEIDA NETO; MOURA, 2014; NETO et al., 2014). 

Na etapa seguinte, foi executado um survey, onde a versão alfa do modelo de maturidade 

proposto pôde ser avaliada por um universo mais amplo de profissionais. As informações 

coletadas a partir deste estudo serviram de base para geração de uma versão beta do modelo 

proposto. Os resultados obtidos nesta etapa da pesquisa também foram publicados 

(ALMEIDA NETO et al., 2015a). 

Em uma etapa seguinte foi então executada uma avaliação por meio de focus group. Esta 

avaliação teve como alvo a versão beta do modelo de maturidade proposto. Os resultados 

obtidos nesta avaliação foram novamente publicados por meio de artigo que recebeu 

premiação em evento nacional (ALMEIDA NETO et al., 2015b). A partir desta premiação, foi 

recebido um novo convite para publicação, desta vez em versão estendida, em um journal. 

Baseado nos resultados obtidos neste estudo foi então gerada uma nova versão (versão 1.0) do 

modelo de maturidade proposto. Esta nova versão foi submetida a um novo survey que 

buscou avaliar a utilidade conceitual do modelo de maturidade proposto. A partir dos 

resultados desta nova avaliação, surgiu então a versão 2.0 do MAnGve Maturity Model (M3). 
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1.4 Organização do Documento 

Além deste capítulo de introdução, esta tese de doutorado apresenta inda mais cinco 

capítulos. Estes capítulos estão descritos da seguinte maneira: 

 Capítulo 2 – Revisão da Literatura: apresenta a base conceitual para o 

desenvolvimento do trabalho, relacionando as três áreas centrais da pesquisa: 

Agilidade no desenvolvimento de software; Governança em TIC; Modelos de 

maturidade e capacidade. 

 Capítulo 3 – Estado da Arte em Governança Ágil: apresenta o processo e resultados 

obtidos a partir de uma revisão sistemática da literatura que levantou o estado da arte 

em Governança Ágil no mundo. 

 Capítulo 4 – Um Modelo de Maturidade para Governança Ágil em TIC: apresenta 

a proposta de modelo de maturidade para Governança Ágil em TIC construída nesta 

tese de doutorado. 

 Capítulo 5 – Avaliações do Modelo Proposto: apresenta os resultados das avaliações 

do modelo de maturidade proposto por meio de surveys e focus group. 

 Capítulo 6 – Conclusões e Trabalhos Futuros: apresenta uma síntese dos objetivos e 

métodos aplicados, contribuições, limitações, trabalhos futuros, dificuldades 

encontradas e conclusões finais a respeito desta pesquisa.  
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2  
REVISÃO DA LITERATURA 

Este capítulo apresenta a base conceitual para desenvolvimento desta pesquisa, 

relacionando as três principais áreas do estudo: Agilidade no desenvolvimento de software; 

Governança em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC); Modelos de maturidade e 

capacidade. Este capítulo está estruturado nas seguintes seções: 

1. Agilidade no Desenvolvimento de Software: esta seção provê uma visão geral 

sobre agilidade no contexto de desenvolvimento de software, apresentando 

algumas das iniciativas de apoio existentes. 

2. Governança em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC): esta seção provê 

uma visão geral sobre Governança em TIC, apresentando algumas das iniciativas 

de apoio existentes. 

3. Modelos de Maturidade e Capacidade: esta seção apresenta os conceitos 

fundamentais sobre modelos de maturidade e capacidade. 

4. Evolução de Maturidade no Desenvolvimento de Software: esta seção apresenta 

uma visão geral envolvendo um conjunto de iniciativas para apoio a evolução de 

maturidade no desenvolvimento de software. Estas iniciativas inspiraram a 

definição do modelo proposto nesta tese de doutorado. 

5. Evolução de Maturidade na Governança em TIC: esta seção apresenta uma visão 

geral envolvendo um conjunto de iniciativas para apoio a evolução de maturidade 

na Governança em TIC. Estas iniciativas inspiraram a definição do modelo 

proposto nesta tese de doutorado. 

6. Trabalhos Relacionados: esta seção apresenta trabalhos relacionados a pesquisa. 

7. Considerações do Capítulo: esta seção apresenta um breve resumo do que foi 

apresentado no capítulo. 
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2.1 Agilidade no Desenvolvimento de Software 

O Manifesto for Agile Software Development (BECK et al., 2001) ou simplesmente 

conhecido como Manifesto ágil, foi concebido por um grupo de profissionais e pesquisadores 

em TIC, que se reuniram em 11 a 13 de fevereiro de 2011 com o objetivo de chamar a atenção 

da comunidade de desenvolvimento de software para valores e práticas que iam de encontro 

ao preconizado pelas metodologias mais formais da época. Por exemplo, enquanto as 

metodologias mais tradicionais como a Rational Unified Process (IBM RATIONAL, 2012) 

valorizavam a documentação, as metodologias ágeis chamavam a atenção para o resultado 

final (código) a ser gerado. Estes entre outros princípios e valores buscavam basicamente 

fazer com que os projetos fossem conduzidos de forma adaptativa, isto é, desenvolvidos 

centrados na visão que o negócio muda e que os usuários precisam adaptar os softwares a 

estas mudanças. O Quadro 3 apresenta cada um dos princípios preconizados pelo manifesto 

ágil. 

Quadro 3 - Princípios Ágeis. 

ID Princípio 

P1 Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente, através da entrega adiantada e contínua de software de valor. 

P2 
Aceitar mudanças de requisitos, mesmo no fim do desenvolvimento. Processos ágeis se adequam a 

mudanças, para que o cliente possa tirar vantagens competitivas. 

P3 
Entregar software funcionando com frequência, na escala de semanas até meses, com preferência aos 

períodos mais curtos. 

P4 
Pessoas relacionadas à negócios e desenvolvedores devem trabalhar em conjunto e diariamente, durante 

todo o curso do projeto. 

P5 
Construir projetos ao redor de indivíduos motivados. Dando a eles o ambiente e suporte necessário, e 

confiar que farão seu trabalho. 

P6 
O Método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para, e por dentro de um time de 

desenvolvimento, é através de uma conversa face a face. 

P7 Software funcional é a medida primária de progresso. 

P8 
Processos ágeis promovem um ambiente sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários, 

devem ser capazes de manter indefinidamente, passos constantes. 

P9 Contínua atenção à excelência técnica e bom design, aumenta a agilidade. 

P10 Simplicidade: a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser feito. 

P11 As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de times auto-organizáveis. 

P12 
Em intervalos regulares, o time reflete em como ficar mais efetivo, então, se ajustam e otimizam seu 

comportamento de acordo. 

Fonte: (BECK et al., 2001). 
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Segundo a pesquisa State of Agile Annual Report realizada pela instituição Version One 

(VERSION ONE, 2013), entre os métodos ágeis mais utilizados nos últimos tempos pelas 

empresas, considerando o âmbito global, estão o eXtreme Programming – XP (BECK, 1999) 

e o Scrum (SCHWABER; BEEDLE, 2002). Enquanto a primeira possui um foco maior nas 

atividades de Engenharia, a segunda apresenta foco nas atividades de Gestão. A seguir é 

apresentada uma breve análise comparativa entre alguns métodos ágeis para desenvolvimento 

de software. 

2.1.1 Iniciativas para Agilidade: Breve Análise Comparativa 

Entre os vários métodos ágeis disponíveis atualmente no mercado podemos citar 

respectivamente: o XP (BECK et al., 2000) e o Scrum (SCHWABER; BEEDLE, 2002) como 

exemplos de métodos com foco respectivamente nas atividades de engenharia e de gestão de 

projetos de software. Além destes, também é possível citar: XPM – Extremme Project 

Management (JAKOBSEN, 2001), APM – Agile Project Management (APM, 2003), FDD - 

Feature Driven Development (PALMER; FELSING, 2002), família Crystal (COCKBURN; 

A., 2000), DSDM - Dynamic System Development Method (STAPLETON, 1997) e ASD - 

Adaptative Software Development (HIGHSMITH, 2002), dentre outros. 

Cada um destes métodos possui particularidades e semelhanças entre si quanto ao seu 

comportamento e ciclo de desenvolvimento em projetos de software. LUNA (2009a) realizou 

um estudo complementar ao estudo de MAGALHÃES et al. (2005), onde são apresentadas 

algumas características relevantes sobre alguns dos principais métodos ágeis da época. O 

Quadro 4 apresenta alguns pontos chave, características, bem como limitações e falhas dos 

métodos ágeis investigados durante este estudo. Este quadro apresenta uma visão geral de 

como estes métodos ágeis têm contribuído para o desenvolvimento de software, bem como 

suas limitações e falhas. 



CAPÍTULO 2: REVISÃO DA LITERATURA 19 

 

MAnGve Maturity Model HUMBERTO ROCHA DE ALMEIDA NETO 

 

Quadro 4 - Métodos Ágeis para Desenvolvimento de Software. 

Métodos Pontos Chave Principais características Limitações/Falhas 

XP 
Desenvolvimento dirigido pelo cliente, equipes 

pequenas e versões frequentes. 

Refatoração do sistema melhora o desempenho e 

é responsável pelas mudanças. 

Pouca atenção no uso de prática de 

gerenciamento. 

SCRUM 
Pequeno, auto-organizável, ciclo de desempenho 

de até 30 dias. 
Visão do produto bem definida e repetível. 

Falta de testes de integração e de aceitação no 

ciclo de desenvolvimento. 

 

XPM 

Complementa a carência de abordagem gerencial 

do XP. Recomendada aplicação conjunta. 

Voltada para e-Projects. Os resultados 

direcionam o planejamento e as mudanças são 

encorajadas. 

As práticas são muito subjetivas, é necessário 

alto grau de maturidade do Gerente de Projeto 

para colocá-las em prática. 

APM 

Acredita fortemente na adoção de princípios que 

explorem a compreensão do comportamento 

humano autônomo. 

Considera que o comportamento coletivo é 

caracterizado por uma superposição de ordem, 

auto-organização e uma inteligência coletiva que 

é maior que a soma das partes. 

Requer muita experiência do Gerente na 

liderança de pessoas para se extrair o melhor 

resultado do método. Não recomendado para 

equipes pouco maduras. 

YP 
Processo simplificado que se apoia em práticas 

do XP, RUP e Agile Modeling. 

Visa aplicação em projetos acadêmicos, ou 

comerciais de pequeno ou médio porte. 

Recomendado para projetos de escopo pequeno, 

que possam ser concluídos em até 4 meses. 

FDD Formado por cinco processos e iterações curtas. 
Método simples, desenvolvimento por 

características e modelagem de objeto. 
Foco somente no projeto e na implementação. 

Crystal Vários métodos com características diferentes. 
Capacidade de selecionar o método mais 

adaptável ao projeto. 
Dificuldade no uso de estimativas. 

DSDM 
Uso do RAD, equipe com autonomia para tomar 

decisões. 

Utiliza a prototipação e possui vários papéis 

(responsáveis) para execução de uma atividade 

no método. 

Somente os membros da equipe têm acesso aos 

procedimentos do método. 

ASD 
Foca no ciclo adaptável, colaborativo e no 

desenvolvimento iterativo. 
Oriundo da filosofia de Sistemas adaptativos. 

Baseia-se mais nos conceitos e na cultura do que 

em práticas ágeis. 

Fonte: (LUNA, 2009a).
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2.2 Governança em Tecnologia da Informação e Comunicação 

Antes mesmo de iniciar a discussão a respeito de Governança Ágil em TIC, convém 

apresentar conceitos básicos para Governança em Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC). 

No ano de 2001, escândalos corporativos envolvendo questões como: ética nos negócios; 

transparência; conflitos de interesse entre gestores e acionistas; a própria Governança 

Corporativa; entre outros; motivaram uma crise que colocou à prova os sistemas de gestão até 

então vigentes (CRANE, EDWARD H., 2003). A partir de então, surgiram iniciativas com 

objetivo de promover um controle mais rígido. A Lei Sarbanes-Oxley (SOX, 2002) e o 

Acordo da Basileia II (BIS, 2006) podem ser apontadas como algumas das principais 

iniciativas neste sentido. 

Durante este período, a Governança Corporativa ganhou destaque uma vez que as grandes 

organizações, principalmente as que possuíam operações financeiras internacionais e as 

instituições bancárias, perceberam que sua aderência a iniciativas como estas poderia ser 

facilitada por meio de uma boa Governança. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – (IBGC, 2012) 

Governança Corporativa é o sistema que assegura aos sócios-proprietários o governo 

estratégico da organização e a efetiva monitoração da diretoria executiva. A relação entre 

propriedade e gestão se dá através do conselho de administração, a auditoria independente e o 

conselho fiscal, instrumentos fundamentais para o exercício do controle. A boa Governança 

Corporativa deve garantir equidade aos sócios, transparência e responsabilidade pelos 

resultados. A Governança em TIC, por sua vez, é vista como um subconjunto da 

Governança Corporativa, onde a primeira apresenta foco na TIC e em seus sistemas de 

desempenho e gestão de riscos (ITGI, 2009). Ainda de acordo com o Information Technology 

Governance Institute (ITGI, 2009), a Governança em TIC é formada por liderança, estruturas 

organizacionais e processos que garantem que a TIC sustente e melhore a estratégia e 

objetivos da organização. 

Segundo REZZY (2007), para que uma Governança Corporativa seja eficaz, mostra-se 

necessária a adoção de uma boa Governança em TIC. Diante da relação de proximidade entre 

Governança em TIC e Governança Corporativa, bem como do destaque desta última diante do 

cenário de crises mundiais, a Governança em TIC também acabou assumindo um papel de 

destaque nas organizações. Além disto, a necessidade natural de criação de mecanismos de 

auditoria e segurança confiáveis nas organizações, de modo a mitigar riscos aos negócios e 



CAPÍTULO 2: REVISÃO DA LITERATURA 21 

 

MAnGve Maturity Model  HUMBERTO ROCHA DE ALMEIDA NETO 

evitar a ocorrência de fraudes, também tem impulsionado a expansão da Governança em TIC 

nas organizações. 

A elaboração desta tese de doutorado partiu inicialmente da denominação proposta por 

Luna (LUNA, 2009a): “Corpo de Conhecimento de Governança em TIC”, ou, em inglês, 

Information and Communication Technologies Governance Body of Knowledge – ICTGBOK, 

para o conjunto de informações disponíveis para o domínio da Governança em TIC. 

LUNA et al. (2010a) realizou um estudo envolvendo nove iniciativas de apoio a 

Governança em TIC resultando numa análise comparativa. Neste estudo foram evidenciadas 

as principais carências, dificuldades e limitações do: COBIT – Control Objectives for 

Information and related Technology (ISACA, 2007a), ITIL – Information Technology 

Infrastructure Library (ITIL, 2009), BSC - Balanced Scorecard (KAPLAN et al., 1997), IT 

Flex (MAGALHÃES, 2006), COSO - Control Objectives of Sarbanes Oxley (CORADI, 

2008), ISO/IEC 2000 (ISO/IEC20000, 2005), Val IT (ISACA, 2009) e o próprio CMMI – 

Capability Maturity Model Integration (TEAM, 2006). 

Como resultado, foi observado que a grande maioria destas iniciativas não possui foco 

primário em Governança em TIC. Algumas destas nem sequer estão diretamente relacionadas 

ao contexto de Governança. No entanto, diante do universo de iniciativas investigadas, 

sempre foi observado um ou outro aspecto que contribuísse direta ou indiretamente para o 

apoio a Governança em TIC. Neste sentido, foi percebido que as iniciativas investigadas 

normalmente acabam sendo aplicadas de forma complementar umas com as outras sob um 

mesmo contexto organizacional. 

O modelo BSC, por exemplo, pode ser utilizado para apoiar a Governança em TIC no que 

diz respeito ao planejamento estratégico de sua implantação, enquanto que o modelo CMMI 

pode ser utilizado para apoiar a melhoria dos processos de Governança em TIC. Desta mesma 

maneira, outras iniciativas também podem ser utilizadas com vistas à oferecer algum tipo de 

apoio neste sentido.  

Segundo a pesquisa Global Status Report on the Governance of Enterprise IT (GEIT) 

realizada pela instituição ITGI (ITGI, 2011), o COBIT (ISACA, 2007a, 2012) e o ITIL (ITIL, 

2009) são tidas como algumas das principais iniciativas para apoio a Governança em TIC. 

Enquanto o COBIT apresenta principalmente foco no alinhamento entre a TIC e o negócio 

(apoiado pelo controle e auditoria de seus processos), o ITIL concentra-se mais no 

Gerenciamento de Serviços de TIC. Desta forma, podemos dizer que o COBIT apresenta uma 

característica mais abrangente e genérica, enquanto que o ITIL é mais específico e delimitado. 

A seguir é apresentada uma visão geral a respeito de cada uma destas iniciativas.  



CAPÍTULO 2: REVISÃO DA LITERATURA 22 

 

MAnGve Maturity Model  HUMBERTO ROCHA DE ALMEIDA NETO 

2.2.1 ITIL - Information technology Infrastructure 

O ITIL – Information technology Infrastructure Library é formado por um conjunto de 

melhores práticas e processos para planejamento, aprovisionamento e suporte de serviços de 

Tecnologia da Informação e Comunicação (ITIL, 2009). São atuais intervenientes do ITIL: 

 EXIN, ISEB e Loyalist College (LC); 

 Office of Government Commerce (OGC); 

 Stationary Office (TSO); 

 Information Technology System Management Forum (itSMF); 

Cada uma destas organizações possui uma responsabilidade específica para o ITIL. O real 

proprietário deste modelo é o OGC e, portanto os Direitos Autorais ficam sob sua 

responsabilidade. Neste sentido, sua missão é trabalhar com o público buscando atingir maior 

eficiência, aumentar o valor nas atividades comerciais e melhorar o sucesso no fornecimento 

de programas e projetos. O sistema profissional de certificação para o ITIL foi desenvolvido 

pela Fundação Holandesa Exameninstituut voor Informatica - EXIN (EXIN, 2009) e o grupo 

Britânico Information System Examination Board - ISEB (ISEB, 2009). O Loyalist College 

(LC, 2009) é a Universidade Canadense responsável por administrar o teste de certificação 

para profissionais no continente Americano. O TSO (TSO, 2009), por sua vez, é responsável 

pela publicação oficial da documentação do ITIL. Por fim, o itSMF (ITSMF, 2009) é um 

consórcio empresarial responsável por fornecer fórum esclarecedor de problemas técnicos e 

do negócio, além de educar o mercado sobre o real entendimento a respeito de Gestão de 

Serviços e o seu valor agregado. A Figura 2 resume esta divisão de responsabilidades. 

 
Figura 2 - Intervenientes do ITIL.  

Fonte: (ITIL, 2009). 
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No que diz respeito a sua estrutura, o ITIL na sua versão 3.0 apresenta cinco domínios 

tendo a representação da estratégia de serviços como seu ponto central. Nesta versão o 

objetivo do ITIL é fornecer uma integração entre a TIC e os objetivos de negócio da 

organização, através de um gerenciamento da estrutura e do fornecimento e suporte dos 

serviços de TIC (ITSMF, 2008). Para tal, cinco livros foram escritos, cada qual, abordando 

um estágio do ciclo de vida dos serviços. A Figura 3 apresenta a estrutura do framework ITIL 

V3. 

 

Figura 3 - Estrutura do framework ITIL V3.  

Fonte: (ITIL, 2009). 

 Service Strategy (Estratégia de Serviços): Este livro alinha a tecnologia ao negócio 

transformando as estratégias de negócio em estratégias de TIC. Como seus principais 

objetivos podemos citar: a definição de papéis e responsabilidades, definição das 

estratégias de serviços, ligação dos planos de negócios a planos de TIC, planejamento 

de custos e riscos de investimentos em TIC. 

 Service Design (Planejamento de Serviços): Guia para criação e manutenção de 

políticas e arquiteturas para o planejamento de serviços. Cobre o ciclo de vida dos 

serviços, papéis, responsabilidades, objetivos e elementos dos serviços, a seleção do 

modelo do serviço, o modelo de custo, riscos e benefícios, implementação e fator de 

sucesso. 

 Service Transition (Transição de Serviços): Guia a transição de serviços do 

desenvolvimento para o ambiente de negócio. Cobre tópicos como administração de 

mudanças (culturais e organizacionais), administração de conhecimento, análise de 
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riscos, princípios da transição de serviços, ciclo de vida, métodos, práticas, 

ferramentas, mensuração, controle além de outras práticas relacionadas à transição de 

serviços. 

 Service Operation (Operação de Serviços): Trata boas práticas relacionadas à entrega 

e controle de serviços, objetivando a estabilidade do serviço. Cobre tópicos como os 

princípios e ciclo de vida da operação de serviços, fundamentos do processo, 

administração de aplicação, infraestrutura e operações, fatores de sucesso e controle e 

funções de processos. 

 Continual Service Improvement (Aprimoramento Contínuo de Serviços): Trata do 

processo envolvido em administrar um aprimoramento contínuo dos serviços, assim 

como também administrar a interrupção dos mesmos. Entre os tópicos cobertos 

podemos citar: princípios de CSI (Continual Service Improvement), papéis e 

responsabilidades, componentes necessários, os benefícios, a implementação, os 

métodos, práticas e ferramentas assim como outras práticas relacionadas à CSI. 

2.2.2 COBIT – Control Objectives for Information and related Technology 

A versão 5 do COBIT foi lançada em 5 de abril de 2012. Esta nova versão buscou o 

alinhamento com estruturas e padrões recentes e de considerável relevância no mercado. Entre 

estas estruturas e padrões é possível destacar:  

  Information Technology Infrastructure Library (ITIL®); 

 The Open Group Architecture Framework (TOGAF®); 

 Project Management Body of Knowledge (PMBOK®); 

 Projects IN Controlled Environments 2 (PRINCE2®); 

 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO); 

 Entre outros.  

A proposta desta nova versão do COBIT é fornecer uma estrutura que ajude as 

organizações a criar o melhor valor possível com o uso da TIC, mantendo o equilíbrio entre a 

realização dos benefícios e a otimização dos níveis de risco e do emprego de recursos 

(ISACA, 2012). O COBIT 5 permite que a informação e tecnologias relacionadas sejam 

governadas e geridas de maneira holística, envolvendo completamente todas as áreas da 

organização, segundo os interesses relativos à TIC das partes interessadas internas e externas. 

Para tal, o modelo estabelece 5 princípios (Figura 4). 
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Figura 4 - Princípios do COBIT 5.  

Fonte: (ISACA, 2012). 

 Atender às necessidades das partes interessadas: As organizações existem para 

criar valor às suas partes interessadas. 

 Cobrir a Organização de Ponta à Ponta: Aborda a Governança e o Gerenciamento 

da informação bem como tecnologias relacionadas sob uma perspectiva ampla, 

envolvendo toda a organização. 

 Aplicar um Framework Único e Integrado: Uso de um modelo único e integrado 

para aplicação de boas práticas de Governança e Gestão de TIC na organização. 

 Permitir uma Abordagem Holística: Para tal, é definido um conjunto de 

habilitadores com objetivo de apoiar a integração em um sistema amplo para alcance 

de seus objetivos. Estes habilitadores são trabalhados através de sete categorias:  

 Princípios, Políticas e Modelos;  

 Processos;  

 Estruturas Organizacionais;  

 Cultura, Ética e Comportamento;  

 Informação;  

 Serviços, Infraestrutura e Aplicativos;  

 Pessoas, Habilidades e Competências. 

 Distinguir a Governança da Gestão: A estrutura do COBIT 5 faz uma clara distinção 

entre Governança e Gerenciamento. Na maioria das organizações, Governança é 

responsabilidade do conselho de administração, sob a liderança do presidente. A 
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Gestão, por sua vez, na maioria das organizações, é de responsabilidade dos 

executivos, sob a liderança do CEO. O modelo de referencia do COBIT 5 é composto 

por 37 processos, os quais abordam Governança e Gestão. 

Em suma, O COBIT 5 reúne cinco princípios que possibilitam às organizações 

desenvolverem uma estrutura de Governança e Gerenciamento eficaz, com base em um 

conjunto holístico de sete habilitadores que otimizam o investimento e o uso de informação e 

tecnologia em benefício das partes interessadas. Além disto, o modelo de referência desta 

versão do COBIT é composto por 37 processos que tratam de Governança e Gestão. Além 

disto, as versões 4.1 e 5 do COBIT apresentam, como um de seus componentes, modelos que 

apoiam a avaliação de capacidade e maturidade de seus processos. Estes modelos são 

apresentados com maiores detalhes na seção 2.5.1.1 desta tese de doutorado. 

2.2.3 MAnGve: Framework de Processos para Governança Ágil em TIC 

O termo Governança Ágil é relativamente recente e, devido a esta característica, têm 

recebido diferentes caracterizações para sua definição. Na medida em que esta pesquisa 

avançou em seus estudos, novas definições relacionadas à área foram catalogadas e 

consequentemente consideradas para o seu desenvolvimento. Este aprofundamento à área foi 

essencial para atualização do pesquisador às tendências e inovações deste domínio de 

pesquisa. Uma visão mais aprofundada envolvendo Governança Ágil é apresentada no 

capítulo 3 desta tese de doutorado. 

Esta tese de doutorado partiu inicialmente da definição para Governança Ágil em TIC de 

(LUNA, 2009a). De acordo com esta definição: 

  “Governança Ágil em TIC é o processo de definição e implantação da infraestrutura de 

TIC, que prestará suporte aos objetivos estratégicos do negócio da organização, sendo 

propriedade conjunta da TIC e das diferentes unidades de negócio, sendo encarregada de 

direcionar todos os envolvidos na obtenção de diferenciais competitivos estratégicos, através 

dos valores e princípios do Manifesto Ágil”.  

O MAnGve foi concebido como fruto do trabalho de Mestrado de Luna (LUNA, 2009a) e 

foi tido como a primeira contribuição do Grupo de Pesquisa em Gestão de Projetos (GP2) do 

Centro de Informática (CIn) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) para esta linha 

de pesquisa. A proposta deste trabalho foi criar um framework de processos para Governança 

Ágil em TIC, pautado nos princípios e valores do Manifesto para Desenvolvimento Ágil de 

Software. 
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O MAnGve adota um ciclo de vida iterativo e incremental composto por várias iterações, 

onde os riscos tendem a ser minimizados. Cada iteração apresenta como resultado a 

implantação ou melhoria de um ou mais processos e/ou serviços para Governança em TIC. 

Durante cada iteração, é executado um conjunto de atividades quase que sequenciais 

distribuídas entre: Diagnóstico, alinhamento, capacitação, catálogo de serviços, Plano de 

Implantação de Governança (PIG), implantação e melhoria. A depender da fase do projeto 

cada uma dessas atividades pode ser executada com esforço mais ou menos acentuado. De 

acordo com o vocabulário do MAnGve, uma iteração é denominada por maré. 

Cada maré é executada em um limite de timebox, ou seja, com prazos de entregas 

imutáveis e com gerenciamento do escopo sobre os entregáveis do projeto. O intervalo entre 

as marés é denominado de ressaca. A Figura 5 apresenta o ciclo de vida do MAnGve. Nesta 

figura podemos identificar o sequenciamento lógico de cada um dos processos envolvidos 

para sua execução. 

 

Figura 5 - Ciclo de vida do MAnGve.  

Fonte: (LUNA, 2009a). 

Quando observado a partir de uma perspectiva de gerenciamento, podemos dizer que o 

ciclo de vida de Governança do MAnGve é divido em quatro fases. Estas fases são 

sequenciais e apresentam um marco principal para cada etapa concluída. Ao final de cada uma 

destas fases, é iniciado então um processo de avaliação que verifica se os objetivos foram 

realmente obtidos. Mediante esta avaliação, esta maré pode ou não prosseguir para a próxima 

fase. O Quadro 5 apresenta um resumo de cada uma das finalidades, recomendações e 

marcos de transição entre as fases do MAnGve. 
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Quadro 5 - Finalidades, recomendações e marcos do MAnGve. 

Fase Finalidade Recomendações Marco de transição 

P
la

n
ej

a
m

en
to

 

Traçar um planejamento detalhado 

dos aspectos relevantes para 

consecução da maré. Este passo é 

estabelecido com base nas diretrizes 

da iteração. 

Considerar três pontos importantes no plano: 

 Estabelecer os objetivos sobre os itens 

de controle. 

 Estabelecer o caminho para atingi-los. 

 Decidir quais os métodos a serem 

usados para consegui-los. 

 

Após metas e objetivos faz-se necessário 

estabelecer também uma metodologia adequada 

para atingir os resultados. 

Marco dos objetivos do 

ciclo de vida. 

E
x
ec

u
çã

o
 

Executar o plano traçado, colocando 

em prática o planejamento realizado 

para a maré na fase anterior. 

Nesta fase podem ser abordados três pontos 

importantes: 

 Treinar no trabalho o método a ser 

empregado. 

 Executar o método. 

 Coletar os dados para verificação do 

processo. 

 

Nesta fase devem ser executadas as tarefas 

exatamente como estão previstas nos planos. 

Marco do cumprimento 

do ciclo de vida. 

 

V
er

if
ic

a
çã

o
 

Verificar o cumprimento da maré, 

cruzando informações do 

planejamento com a execução. 

Todo o trabalho realizado na fase anterior é 

verificado à luz de: 

 Verificar se o trabalho está sendo 

realizado de acordo com o padrão. 

 Verificar se os valores medidos 

variaram e comparar os resultados com 

o padrão. 

 Verificar se os itens de controle 

correspondem com os valores dos 

objetivos. 

Marco da conformidade 

do ciclo de vida. 

A
v

a
li

a
çã

o
 

Avaliar efetividade, sugerir melhorias 

e fazer ações corretivamente. Analisar 

o resultado das fases anteriores e 

tomar ações baseadas na análise da 

efetividade dos resultados 

apresentados. 

Todo o trabalho realizado na fase anterior é 

verificado a luz de: 

 Se o trabalho desviar do padrão, tomar 

ações para corrigi-los. 

 Se um resultado estiver fora do padrão, 

investigar as causas e tomar ações para 

prevenir e corrigi-las. 

 Propor melhoria para o sistema de 

trabalho e método. 

 Propor melhoria para processo ou 

serviços implantado ou melhorado na 

iteração em questão. 

Marco da efetividade do 

ciclo de vida. 

Fonte: (LUNA, 2009a). 

Além destas fases, o MAnGve também é estruturado em uma série de processos. Cada 

processo possui atividades que descrevem passos para gerar resultados. Estes processos são 

descritos de maneira geral, onde cada um destes busca descrever um resumo de todos os 
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papéis envolvidos, atividades e artefatos gerados. A colaboração entre os papéis e de que 

forma estes interagem com os resultados, são apresentados em um nível mais detalhado. No 

contexto do MAnGve, este nível mais detalhado é denominado detalhamento do fluxo de 

trabalho. Entre os processos podemos citar: Diagnóstico do ambiente organizacional, 

alinhamento estratégico com o negócio, capacitação da equipe, catálogo de serviços de TIC, 

planejamento da implantação de Governança, implantação de processos e/ou serviços. A 

Figura 6 apresenta a arquitetura geral do MAnGve, a qual ilustra em pormenores o 

relacionamento entre estes processos, o ciclo de vida e fases do MAnGve. 

 

Figura 6 - Arquitetura geral do MAnGve.  

Fonte: (LUNA, 2009a). 

Este gráfico foi intitulado pelo autor do MAnGve como: gráfico dos Botos e Golfinhos. A 

nomenclatura utilizada para este gráfico advém do gráfico das baleias do Rational Unified 

Process (IBM RATIONAL, 2012), no entanto, o gráfico dos Botos e Golfinhos foi 

implementado segundo princípios para Governança Ágil em TIC (LUNA, 2009a). 

Podemos ainda analisar o MAnGve através de uma série de elementos que em conjunto 

compõe o framework de processos. Sua estrutura é formada por processos que são 

subdivididos em atividades. Em cada processo são apresentados os componentes: Fluxo de 

trabalho, Ferramentas e Técnicas, Entradas e Saídas. Os processos por sua vez, apresentam: 
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Descrição, Entradas e Saídas. Processos e Atividades são tratados como componentes 

“sistemáticos” pelo seu autor. 

Além destes, são considerados no MAnGve os componentes relacionados a Boas Práticas 

Ágeis e Abordagem Adaptativa, sendo estes mais relacionados às pessoas envolvidas ao 

projeto. A Figura 7 apresenta uma visão geral da arquitetura dos componentes do MAnGve. 

 

Figura 7 - Arquitetura dos componentes do MAnGve.  

Fonte: (LUNA, 2009a). 

De acordo com LUNA (2009a) os componentes “adaptativos” complementam os 

componentes “sistemáticos” em cada etapa da aplicação do modelo, explorando a 

compreensão do comportamento humano autônomo, adquirida através do estudo de sistemas 

vivos existentes na natureza – como as revoadas, cardumes e enxames – incluindo nas 

suposições e práticas de gerência a noção de sistemas adaptativos complexos (CAS – 

Complex Adaptative Systems) (APM, 2003). 

2.2.4 Iniciativas para Governança em TIC: Breve Análise Comparativa 

De acordo com o relatório do ITGI de 2011 (ITGI, 2011), podemos destacar o COBIT 

(ISACA, 2007a, 2012) e a ITIL (ITIL, 2009) como algumas das iniciativas mais utilizadas 

para apoio a Governança em TIC. Além destas, é possível também citar: o Balanced 

Scorecard – BSC (KAPLAN et al., 1997), o IT Flex (MAGALHÃES, 2006), a ISO 20000 

(ISO/IEC20000, 2005), o MAnGve (LUNA, 2009a), dentre outras.  

LUNA (2009a) realizou um estudo com o objetivo de levantar e comparar um conjunto 

iniciativas para apoio a Governança em TIC. Como um dos resultados deste estudo, foi 
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percebido que as iniciativas identificadas podem contribuir para Governança em TIC por 

meio de focos primários diversos. Por exemplo, durante este estudo foram identificadas 

iniciativas com foco mais específico em Gerenciamento de TIC (a exemplo da IT Flex), em 

Gestão de Serviços de TIC (a exemplo da ISO/IEC 20000 e da ITIL) e em Gestão Estratégica 

(a exemplo do BSC). Além destas, também foram identificadas iniciativas com foco geral em 

Governança em TIC (a exemplo do COBIT). A partir deste estudo, LUNA (2009a) propôs o 

MAnGve, no entanto, este framework de processos não foi concebido de forma a permitir 

uma adoção sistemática e gradual de seus processos. O Quadro 6 apresenta um resumo de 

características de algumas iniciativas para Governança em TIC.  
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Quadro 6 - Iniciativas para apoio a Governança em TIC.  

Método Foco primário Principais Características Limitações/Carência 

ITIL 
Gestão de Serviços de 

TIC 

Concentra-se no Gerenciamento de Serviços. Os processos descritos são 

genéricos – aplicam-se independentemente da tecnologia, plataforma, tipo ou 

tamanho do negócio envolvido. 

 Baseado no método de implantação tradicional 

(burocrático). 

 Não contém um método detalhado de processos. 

COBIT Governança em TIC 

Concentrava-se inicialmente no alinhamento de TIC com o negócio, controle e 

auditoria dos processos de TIC. Abrangente e aplicável para a auditoria e controle 

de processos de TIC, desde o planejamento da tecnologia até a monitoração e 

auditoria de todos os processos. No entanto, sua versão mais recente (COBIT 5) 

ampliou sua atuação envolvendo também a integração com a Gestão e permitindo 

uma visão holística da TIC. 

 Baseado no método de implantação tradicional 

(burocrático). 

 Está num nível ainda mais genérico que o ITIL. 

BSC Gestão Estratégica 
Concentra-se no planejamento e gestão estratégica, através do monitoramento de 

indicadores do negócio. 
 Não possui orientações para sua aplicação. 

IT Flex Gerenciamento em TIC 

Concentra-se em dotar a área de TIC de um elevado grau de flexibilidade fazendo 

com que colabore com o aumento da adaptabilidade da organização. Possui como 

proposta o conceito de “Fábrica de Serviços de TIC”. 

 Abordagem superficial e genérica. 

 Não define passos, técnicas ou procedimentos para 

aplicação. 

ISO/IEC 

20000 

Gerenciamento de 

Serviços de TIC 

Concentra-se na definição das melhores práticas de gerenciamento de serviços de 

TIC. Orienta o processo de certificação organizacional como resultado do 

monitoramento face ao padrão documentado. 

 O alinhamento ao ITIL faz com que herde as mesmas 

carências e limitações. 

MAnGve 
Governança Ágil em 

TIC 

Concentra-se na definição de processos de governança e serviços de TIC em 

organizações de qualquer natureza e tamanho provendo uma abordagem de ação 

prática, adaptativa, orientada a pessoas, de maneira flexível e iterativa, buscando 

continuamente a simplicidade.  

 Não apresenta uma maneira sistemática e gradual para 

adoção de uma boa Governança Ágil em TIC. 

Fonte: Adaptado de: (LUNA, 2009a).
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2.3 Modelos de Maturidade e Capacidade 

De acordo com CARMEL (2005), modelos em estágios são ferramentas poderosas no auxílio 

ao entendimento de um fenômeno, uma vez que tais modelos acabam capturando a evolução, e 

refletindo também as curvas de aprendizado e difusão. Ainda segundo o autor, estes modelos são 

úteis tanto para área acadêmica quanto para a indústria uma vez que os profissionais de pesquisa 

podem não apenas identificar e propor padrões, mas também utilizá-los para melhor entender o 

comportamento por trás de um fenômeno. Da mesma forma, profissionais da indústria podem 

usar modelos de estágio para entender seu estágio atual de evolução, onde estão os concorrentes 

segundo possíveis estágios e o que estes profissionais podem fazer para evoluir. Estes estágios 

podem ser definidos como níveis de maturidade ou capacidade em um modelo que descreve 

como pode ser realizada uma evolução dentro de um determinado contexto. 

De acordo com CHRISSIS et al. (2006), o conceito de capacidade é definido como a 

habilidade de prever o processo e seus resultados, ou o intervalo de resultados esperados que 

possam ser alcançados ao seguir determinado processo. Por outro lado, a maturidade é definida 

pelos autores como evolução na capacidade do processo, um caminho de evolução bem definido 

visando alcançar um processo maduro, onde cada nível de maturidade provê uma camada para a 

melhoria contínua ao processo. Desta forma, fica claro perceber que alcançar um nível de 

maturidade significa aumentar a capacidade do processo. 

Conceitos envolvendo maturidade e/ou capacidade vêm sendo amplamente utilizados para 

construção de modelos de maturidade para as mais diversas áreas. Tais modelos também vêm 

sendo muito utilizados na área de Ciência da Computação. Por exemplo, um dos primeiros 

modelos de maturidade nesta área foi proposto por Nolan (NOLAN, 1973). Este modelo de 

maturidade visava analisar a evolução do uso de computadores nas organizações, o que na época 

era algo inovador.  

Outras áreas de conhecimento também têm se apoiado no uso de modelos de maturidade. Um 

dos mais conhecidos neste sentido é o modelo de maturidade descrito em 1965 por Tuckman 

(TUCKMAN, 1965). Este modelo foi concebido mediante conceitos da área de Ciências Sociais 

e estava focado em descrever estágios evolutivos para o desenvolvimento de equipes. 

Segundo CARMEL (2005), apesar do amplo uso destes modelos, frequentemente críticas 

acabam lhes sendo atribuídas. Desenvolvimento de forma heurística, geralmente sem validação e 

assumindo uma evolução linear para cada estágio, são algumas das principais críticas apontadas. 

No entanto, ainda segundo o autor, o entendimento coletivo de um fenômeno seria incompleto se 

estes estágios não fossem identificados e isto se torna ainda mais relevante quando o fenômeno 
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está nos seus estágios iniciais de estudo. Quanto mais maduro o fenômeno observado, menor o 

fator de impacto quanto à relevância destes modelos para descrever sua evolução. 

Como o conceito de Governança Ágil é algo ainda relativamente recente, conforme pôde ser 

constado em nossos estudos (ver seção 3.3.5), acreditamos que um modelo dedicado a questões 

de maturidade segundo este contexto, seja uma contribuição de considerável relevância para este 

domínio de pesquisa. Um modelo como o proposto nesta tese de doutorado pode apoiar a 

evolução sistemática e gradual de Governança Ágil em TIC nas organizações. 

Para esta tese de doutorado adotaremos o termo modelo de maturidade para referenciar 

modelos em estágios (englobando maturidade e capacidade). Nas próximas seções são 

apresentados alguns modelos com ênfase principal no apoio a evoluções de maturidade no 

desenvolvimento de software e evoluções de maturidade na Governança em TIC. As iniciativas 

apresentadas nestas seções inspiraram a construção do modelo de maturidade proposto nesta tese 

de doutorado. 

2.4 Evolução de Maturidade no Desenvolvimento de Software 

No que diz respeito a iniciativas para evolução de maturidade no desenvolvimento de 

software, podemos classificá-las em dois grandes grupos segundo este tese de doutorado: 

Iniciativas aplicadas ao contexto de desenvolvimento tradicional de software e iniciativas 

aplicadas ao contexto de desenvolvimento ágil de software. Nas próximas seções são 

apresentadas breves introduções envolvendo iniciativas aplicáveis a cada um destes contextos.  

2.4.1 Iniciativas no Desenvolvimento Tradicional de Software 

Esta seção apresenta duas iniciativas para evolução de maturidade no desenvolvimento 

tradicional de software. A seguir são apresentados o CMMI (SEI, 2010a) e o MPS.BR 

(SOFTEX, 2012a), tidos como iniciativas de referência atualmente no mercado brasileiro. 

2.4.1.1 Capability Maturity Model Integration - CMMI 

O Software Engineering Institute foi criado com o objetivo de melhorar as capacidades da 

indústria de software dos Estados Unidos da América (EUA). Financiado pelo departamento de 

defesa dos EUA, o SEI deu início a um estudo para criação de um mecanismo que avaliasse 

quais fornecedores tinham reais condições de prestar serviços de qualidade. Em 1989 o resultado 

desse estudo deu origem ao Capability Matutity Model (CMM). Diante deste trabalho, foram 

concebidos distintos modelos CMM, com focos de atuação diversos. Dentre eles os mais 

conhecidos foram os modelos para Engenharia de Sistemas, Engenharia de Software, Aquisição 
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de Software, Gestão e Desenvolvimento de Força de Trabalho e Desenvolvimento Integrado de 

Processo e Produto (IPPD) (SEI, 2006b). 

Apesar desses modelos se mostrarem bastantes úteis para diversas organizações, o uso de 

múltiplos modelos se tornou um problema constante da época. Estes demandavam grande 

esforço de integração quando áreas distintas da mesma organização precisavam ser avaliadas sob 

a mesma perspectiva de maturidade preconizada pelo CMM. Cada um desses modelos acabava 

tratando de maneira distinta tanto em termos de contexto quanto em termos de abordagem. Isto 

acabava limitando as chances das organizações adquirirem melhorias em suas capacidades de 

maneira integrada. Para solucionar esse problema causado pelo uso de múltiplos CMMs, em 

2000 foi criado o CMMI - Capability Maturity Model Integration, combinando então três dos 

antigos modelos: 

 Capability Maturity Model for Software (SW-CMM) v2.0 draft C; 

 Systems Engineering Capability Model (SECM); 

 Integrated Product Development Capability Maturity Model (IPD-CMM) v0.98;  

O CMMI é um guia de boas práticas para melhoria de processos, que fornece às organizações 

os elementos essenciais de processos efetivos, com o objetivo de melhorar seu desempenho e sua 

capacidade para cumprir objetivos de negócio. O CMMI tanto pode ser aplicado para orientar a 

melhoria dos processos de uma organização inteira, como também a grupos de trabalho, projetos 

e setores. Baseado na melhoria de processos, o CMMI identifica os pontos fortes e fracos da 

organização e procura fazer mudanças no processo para transformar fraquezas em forças (SEI, 

2010b). 

Atualmente, a versão do CMMI (SEI, 2010a) é composta por três modelos: 

 CMMI for Acquisition (CMMI-ACQ): Destinado aos processos de aquisição e 

terceirização de bens e serviços. 

 CMMI for Development (CMMI-DEV): Destinado ao processo de desenvolvimento de 

produtos e serviços. 

 CMMI for Services (CMMI-SVC): Destinado aos processos de empresas prestadoras de 

serviços. 

As práticas que são recomendadas pelo CMMI são incorporadas em áreas de processo. 

Segundo Filho (FILHO, 2003) uma área de processo é um conjunto de práticas relacionadas a 

uma área que, quando executadas coletivamente, satisfazem a um conjunto de metas 

consideradas importantes para realização de melhorias significativas. O CMMI possui 22 áreas 

de processo. Estas Áreas de Processo são agrupadas em quatro categorias distintas: 
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 Gestão de Processos: Contém atividades relacionadas para definir, planejar, implantar, 

monitorar, controlar, medir e melhorar processos. 

 Gestão de Projeto: Contém atividades de planejar, monitorar e controlar o projeto. 

 Engenharia: Refere-se às atividades de desenvolvimento e manutenção de várias 

disciplinas de engenharia. 

 Suporte: Fornece suporte ao desenvolvimento e à manutenção de produtos. 

O Quadro 7 apresenta estes processos agrupados em suas respectivas categorias. 

Quadro 7 - Áreas de Processo, Categoria e Níveis do CMMI. 

C
a

te
g

o
ri

a
s 

Gestão de Processos Gestão de Projeto Engenharia Suporte 

Á
re

a
s 

d
e 

P
ro

ce
ss

o
 

Gestão do Desempenho 

da Organização (OPM) 

Gestão Quantitativa de 

Projeto (QPM) 

Desenvolvimento de 

Requisitos (RD) 

Análise e Resolução de 

Causas (CAR) 

Desempenho dos 

Processos da 

Organização (OPP) 

Gestão Integrada de 

Projeto (IPM) 
Solução Técnica (TS) 

Análise e Tomada de 

Decisão (DAR) 

Definição dos Processos 

da Organização (OPD) 

Gestão de Riscos 

(RSKM) 

Integração de Produto 

(PI) 

Gestão da Configuração 

(CM) 

Foco nos Processos da 

Organização (OPF) 

Gestão de Requisitos 

(REQM) 
Verificação (VER) 

Garantia da Qualidade 

do Processo e do Produto 

(PPQA) 

Treinamento 

Organizacional (OT) 

Planejamento de Projeto 

(PP) 
Validação (VAL) Medição e Análise (MA) 

 

Monitoramento e 

Controle do Projeto 

(PMC) 

  

 
Gestão de Contrato com 

Fornecedores (SAM) 
  

Fonte: Baseado em: (SEI, 2010a) 

No que diz respeito as suas representações, o CMMI possui dois tipos: a contínua e a por 

estágios. As duas representações são bem semelhantes, pois apresentam os mesmos componentes 

estruturais: áreas de processo, metas específicas e práticas específicas. Nas duas representações, 



CAPÍTULO 2: REVISÃO DA LITERATURA 37 

 

MAnGve Maturity Model  HUMBERTO ROCHA DE ALMEIDA NETO 

cada área de processo possui um conjunto de metas específicas, as quais descrevem as 

características que devem estar presentes para uma efetiva implementação de uma área de 

processo. Além disto, estas áreas de processo também são utilizadas nas avaliações para 

determinar se uma área de processo está realmente implementada. Isto é realizado baseado na 

associação de um conjunto de práticas específicas, para cada meta pré-determinada (FILHO, 

2003). 

Ambas as representações também possuem metas genéricas, as quais descrevem as 

características para institucionalização dos processos que implementam determinada área de 

processo. Para cada meta genérica é associado um conjunto de práticas genéricas, buscando a 

certeza que os processos associados à determinada área de processo consigam obter resultados 

satisfatórios. Tanto as metas quanto as práticas são denominadas “genéricas” porque uma mesma 

descrição pode ser aplicada em múltiplas áreas de processo (FILHO, 2003). No entanto, a 

depender do tipo de representação, as áreas de processo são vistas de formas distintas. 

A representação contínua permite uma maior flexibilidade quanto à melhoria dos processos. 

Neste contexto, torna-se possível realizar a escolha entre melhorar o desempenho de um único 

processo, ou até mesmo trabalhar segundo um conjunto de áreas alinhadas com os objetivos de 

negócio da organização. Desta forma, é possível que uma mesma instituição atinja níveis de 

maturidades distintos em diferentes processos organizacionais. Neste caso, as dependências entre 

algumas áreas do processo precisam ser levadas em consideração. Sendo assim, os níveis de 

capacidade buscarão medir a melhoria de cada área de processo, desde o processo não 

desempenhado até ao processo que busca melhoria. 

A representação por estágios, por sua vez, oferece uma forma sistemática e estruturada de 

abordagem à melhoria dos processos. Neste tipo de representação a melhoria dos processos é 

realizada por etapas, onde cada nova etapa só é iniciada se os objetivos da etapa anterior foram 

devidamente alcançados. Desta forma, o nível anterior funciona como uma espécie de alicerce 

que irá sustentar a etapa seguinte. 

Sendo assim, podemos dizer que o foco da representação por estágios está na maturidade da 

organização, a qual é medida através de níveis de maturidade avaliados segundo um conjunto de 

múltiplas áreas de processo. Por outro lado, podemos dizer que o foco da representação contínua 

está em áreas de processo individuais que são medidos através de seus níveis de capacidade. O 

Quadro 8 apresenta uma comparação entre os níveis de capacidade e de maturidade em ambos 

os tipos de representação. 
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Quadro 8 - Representação Contínua x Estagiada. 

Nível Representação contínua 

(níveis de capacidade) 

Representação por estágios 

(níveis de maturidade) 

0 Incompleto  

1 Executado Inicial 

2 Gerenciado Gerenciado 

3 Definido Definido 

4  Gerenciado Quantitativamente 

5  Em Otimização 

Fonte: Adaptado de: (SEI, 2010a). 

2.4.1.2 Melhoria do Processo de Software Brasileiro - MPS.BR 

O MPS.BR (Melhoria do Processo de Software Brasileiro), foi idealizado em 11 de 

dezembro de 2003, em uma reunião no MCT - Ministério da Ciência e Tecnologia, coordenado 

pela SOFTEX - Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro. Naquele 

momento, a ideia era conceber um programa mobilizador de longo prazo, focado na melhoria e 

um modelo de qualidade de processo voltado para micro, pequenas e médias empresas de 

desenvolvimento de software no Brasil. Este modelo deveria se basear em conceitos de 

maturidade e capacidade de processo (SOFTEX, 2012a). 

O MPS.BR foi estruturado baseado em duas metas (desafios) a serem alcançadas a médio e 

longo prazo: 

 Meta Técnica: Concepção e aperfeiçoamento do modelo MPS. 

 Meta de Mercado: Disseminação e adoção do modelo MPS em todas as regiões do país, 

a um custo razoável e um intervalo de tempo justo, tanto nas pequenas e médias 

empresas, que são o foco principal, quanto em grandes organizações públicas e privadas. 

No que diz respeito à sua estrutura, sua base técnica para a definição foi composta 

principalmente pelas normas ISO/IEC 15504 e ISO/IEC 12207. Estas normas foram adaptadas 

ao foco de interesse do MPS.BR, levando em consideração sua necessidade de compatibilidade 

com o modelo CMMI. 

O modelo MPS.BR foi dividido em três componentes: Um Modelo de Referência para 

Melhoria do Processo de Software (MR-MPS), um Método de Avaliação para Melhoria do 

Processo de Software (MA-MPS), e um Modelo de Negócio para Melhoria do Processo de 

Software (MN-MPS). 

O MR-MPS foi definido em conformidade com o CMMI-DEV e está em conformidade com 

os requisitos de modelos de referência de processo da Norma Internacional ISO/IEC 15504. 

Nesta estrutura o MPS define níveis de maturidade que são uma combinação entre processos e 

suas respectivas capacidades. O MA-MPS, por sua vez, tem como objetivo orientar a realização 
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de avaliações, em conformidade com a norma ISO/IEC 15504, em empresas e organizações que 

implementaram o MR-MPS. Por fim, o MN-MPS, fica responsável por descrever as regras de 

negócio para as organizações implementarem o MPS.BR. 

Além de tornar clara a relação do Modelo MPS com outros modelos de referência do 

mercado (a exemplo da ISO/IEC 15504, CMMI-DEV), a Figura 8 demonstra que cada um dos 

componentes do modelo foi descrito através de documentos específicos (documentos do 

programa, guia de avaliação, guia de aquisição, guia geral e guia de implementação). 

 

Figura 8 - Componentes do Modelo MPS.BR.  

Fonte: (SOFTEX, 2012a). 

O MPS.BR divide os níveis de maturidade em sete níveis que vão do G (pior) ao A (melhor). 

Estes níveis de maturidade são uma combinação entre os processos e suas respectivas 

capacidades onde cada um destes níveis acaba incluindo os processos de nível anterior. A ideia é 

facilitar que a empresa consiga, após avaliação, identificar em qual nível se encontra e ao mesmo 

tempo identificar qual será o próximo nível a ser perseguido para melhoria de seus processos. 

Desta forma, fica mais fácil prever qual será seu desempenho futuro. 

O mais básico dos seus níveis de maturidade é o G (Parcialmente Gerenciado), formado 

pelos processos que têm o propósito de identificar, estabelecer, coordenar e monitorar as 

atividades, tarefas e recursos envolvidos no projeto de um produto e/ou serviço. 

Em seguida temos o nível F (Gerenciado), o qual é formado pelos processos do nível de 

maturidade anterior (G) com o acréscimo dos processos de Aquisição, Garantia da Qualidade, 

Gerência de Configuração, Gerência de Portfólio de Projetos e Medição.  No processo de 

Aquisição o objetivo é gerenciar a aquisição dos produtos que realizam as necessidades de quem 

os adquiriu. O processo de Garantia de Qualidade tem o objetivo de garantir que os produtos de 

trabalho e processos estejam em consonância com o que foi predefinido. Para que isto se torne 

possível, antes de entregar o produto ao cliente, o mesmo deve ser avaliado, e caso necessário, 
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medidas corretivas serão efetuadas. A Gerência de Configuração objetiva estabelecer e manter a 

integridade de todos os artefatos que resultaram de um processo e deixá-los disponível a todos os 

envolvidos. A Gerência de Portfólio tem o propósito de iniciar e manter os projetos que sejam 

necessários, sustentáveis e suficientes, com o intuito de atender aos objetivos estratégicos da 

organização. E por último a Medição, a qual apresenta como finalidade: coletar, armazenar, 

analisar e relatar dados relativos aos processos implementados e aos produtos que foram 

desenvolvidos na organização. Isto se torna possível através da identificação de um conjunto de 

medidas, visando o apoio das decisões na organização. 

O nível E (Parcialmente Definido), por sua vez, é formado pelos processos dos níveis de 

maturidade anteriores (G e F), com o acréscimo dos processos de: Avaliação e Melhoria do 

Processo Organizacional, Definição do Processo Organizacional, Gerência de Recursos 

Humanos e Gerência de Reutilização. A Avaliação e Melhoria do Processo Organizacional 

determina quanto que os processos padrão da organização ajudam a alcançar os objetivos de 

negócio. Essa avaliação permite identificar pontos que necessitam de melhorias no processo, 

sendo as mudanças necessárias planejadas e implementadas de forma controlada. Na Definição 

do Processo Organizacional um conjunto de processos padrão da organização é definido e 

documentado, com a indicação da aplicabilidade de cada processo. O processo de Gerência de 

Recursos Humanos tem o objetivo de fornecer os recursos humanos necessários à organização e 

aos projetos, mantendo as competências apropriadas às necessidades do negócio. E por fim o 

processo da Gerência de Reutilização que gerencia o ciclo de vida o ciclo de vida dos ativos 

reutilizáveis. 

O nível de maturidade D (Largamente Definido) é formado pelos processos dos níveis de 

maturidade anteriores (G, F e E), com o acréscimo dos processos de: Desenvolvimento de 

Requisitos, Integração do Produto, Projeto e Construção do Produto, Validação, e 

Verificação. O Desenvolvimento de Requisitos tem o objetivo de determinar os requisitos do 

produto, dos componentes do produto e do cliente. Esses requisitos devem ser validados para 

assegurar consistência. A Integração de produto tem o objetivo de demonstrar que os requisitos 

do produto são consistentes para o ambiente alvo. O Projeto e Construção do Produto define que, 

para que os objetivos sejam atingidos deve-se projetar, desenvolver e implementar soluções. Na 

Validação o objetivo é ter certeza que o produto atende as suas respectivas especificações. A 

Verificação, por sua vez, objetiva confirmar que cada produto de trabalho do processo ou do 

projeto reflete os requisitos especificados através de critérios e métodos de verificação. 
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Dando continuidade a ordem, o nível de maturidade C (Definido) é formado pelos processos 

dos níveis de maturidade anteriores (G, F, E e D), com o acréscimo dos processos de: 

Desenvolvimento para Reutilização, Gerência de Decisões e Gerência de Riscos. O processo 

de Desenvolvimento para Reutilização objetiva a identificação das oportunidades de reutilização 

sistemática de ativos da organização. A Gerência de Decisões tem o objetivo de, através da 

utilização de um processo formal (com os critérios estabelecidos), fazer uma análise das decisões 

críticas que possam ocorrer. A Gerência de Riscos tem como propósito identificar, analisar, 

tratar, monitorar e reduzir sistematicamente os riscos nos níveis organizacionais, a exemplo de 

mudanças nas hierarquias superiores da empresa, e de projeto, a exemplo de atrasos no 

cronograma. 

O nível de maturidade B (Gerenciado Quantitativamente) é formado pelos processos dos 

níveis de maturidade anteriores (G, F, E, D e C) e não possui processos específicos. Neste nível 

o processo de Gerência de Projetos sofrerá sua segunda evolução, sendo acrescido de novos 

resultados para que os objetivos do gerenciamento quantitativo possam ser atendidos. 

Por fim, chega-se ao último nível de maturidade do MPS.BR, o nível A (Em Otimização) que 

é formado pelos processos dos níveis de maturidade anteriores (G, F, E, D, C e B) e como no 

nível de maturidade B, também não possui processos específicos. Este nível tem o objetivo de 

analisar causas de problemas e encontrar sua resolução. O Quadro 9 apresenta os níveis de 

maturidade, processos, e atributos de processo do MR-MPS. 

Quadro 9 - Níveis de Maturidade do MR-MPS. 

Nível Processos Atributos de Processo 

A  AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1, AP 3.2, AP 

4.1, AP 4.2, AP 5.1 e AP 5.2 

B Gerência de Projetos – GPR (evolução) AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1, AP 3.2, AP 

4.1, AP 4.2 

C Gerência de Riscos – GRI 

Desenvolvimento para Reutilização – DRU 

Gerência de Decisões - GDE 

AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1 e AP 3.2 

D Verificação – VER 

Validação – VAL 

Projeto e Construção do Produto – PCP 

Integração do Produto – ITP 

Desenvolvimento de Requisitos – DRE 

AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1 e AP 3.2 

E Gerência de Projetos – GPR (evolução) 

Gerência de Reutilização – GRU 

Gerência de Recursos Humanos – GRH 

Definição de Processo Organizacional – DFP 

Avaliação e Melhoria do Processo Organizacional – AMP 

AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1 e AP 3.2 

F Medição – MED 

Garantia de Qualidade – GQA 

Gerência de Portfólio de Projetos – GPP 

Gerência de Configuração – GCO 

Aquisição – AQU 

AP 1.1, AP 2.1 e AP 2.2 
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G Gerência de Requisitos – GRE 

Gerência de Projetos – GPR 

AP 1.1 e AP 2.1 

Fonte: (SOFTEX, 2012a). 

2.4.2 Iniciativas no Desenvolvimento Ágil de Software 

Esta seção apresenta iniciativas para evolução de maturidade no contexto de 

desenvolvimento ágil de software identificadas no decorrer desta pesquisa. A seguir são 

apresentados: o XPMM (NAWROCKI; WALTER; WOJCIECHOWSKI, 2001), o APMM 

(LOPES et al., 2005), o AMM (PATEL; RAMACHANDRAN, 2009), o SMM (YIN, 2011) e o 

AM (BENEFIELD, 2010). 

2.4.2.1 XPMM - eXtreme Programming Maturity Model 

O modelo de maturidade XPMM - eXtreme Programming Maturity Model (NAWROCKI; 

WALTER; WOJCIECHOWSKI, 2001) foi desenvolvido pela Poznan University of Technology, 

localizada na Polônia. Este modelo tem como principal objetivo a avaliação de práticas do XP 

em uma organização e o desenvolvimento de um plano de melhorias baseado nos princípios de 

desenvolvimento ágil de software. A Figura 9 apresenta os estágios de maturidade do modelo 

XPMM. Estes estágios estão divididos em 4 (quatro) níveis de maturidade. 

 

Figura 9 - Estágios de Maturidade do XPMM.  

Fonte: Adaptado de: (NAWROCKI; WALTER; WOJCIECHOWSKI, 2001). 

Estes níveis podem ser descritos da seguinte maneira: 

 Nível 1 - Incompatível: Seguindo as características do CMMI, nesse nível encontram-se 

as organizações onde nenhuma, ou poucas práticas do XP – eXtreme Programming são 

seguidas. As organizações neste nível, precisam implementar um maior número de 

práticas do XP para alçar maiores níveis de maturidade. 
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 Nível 2 - Inicial: Nesse nível de maturidade uma organização deve focar em práticas que 

lhe auxiliem a gerenciar melhor a relação com o cliente e que visem melhorar a qualidade 

de seus produtos. Apesar da compatibilidade de algumas de suas práticas com as do 

CMMI (conforme Quadro 10), o nível 2 do XPMM possui seu próprio conjunto de 

práticas ágeis. Além de Testes de Aceitação e do Jogo do Planejamento, existem outras 

práticas que focam no Gerenciamento do Relacionamento com o Cliente e na Garantia da 

Qualidade do Produto. 

 Nível 3 - Avançado: O nível avançado do XPMM é focado na programação em pares, ou 

seja, algo interno a equipe e por muitas vezes não visível ao cliente. Esta prática depende 

fortemente das atividades de testes e codificação. Uma organização que deseja chegar a 

esse nível deve estar suficientemente madura para trabalhar com as práticas XP referentes 

a estas áreas. Além disto, a organização não deve negligenciar nenhuma das práticas dos 

níveis anteriores. 

 Nível 4 - Maduro: O maior nível de maturidade do XPMM envolvendo tanto a satisfação 

do cliente quanto a do desenvolvedor. Este nível prioriza os resultados da equipe de 

desenvolvimento, em detrimento a apenas o processo de software em si. 

Quadro 10 - Práticas do XP x Práticas CMMI. 

Práticas do XP Práticas do CMMI 

Testes de Aceitação Gestão de Requisitos 
SP1.5 – Identificar inconsistências entre Trabalho de Projeto e Requisitos. 

Monitoração e Controle do Projeto 
SP1.3 – Monitorar os riscos do projeto. 

Gerenciamento Quantitativo do Projeto 
SP1.2 – Especificar medidas; 

SP2.1 – Coletar dados de medições; 

SP2.4 – Comunicar resultados. 

Garantia de Qualidade do Processo e do Produto 
SP1.2 – Avaliar objetivamente Produtos de Trabalho e Serviços 

Jogo do Planejamento Gestão de Requisitos 
SP1.2 - Obter comprometimento com os requisitos. 

SP1.3 – Gerenciar as mudanças de requisitos; 

Planejamento do Projeto 
SP1.1 – Estimar o escopo do projeto; 

SP1.2 – Estabelecer Estimativas de Atributos de Produtos de Trabalho e Tarefas; 

SP3.2 – Conciliar níveis de trabalho e recursos; 

SP3.3 – Obter o comprometimento com o plano. 

Fonte: Adaptado de: (NAWROCKI; WALTER; WOJCIECHOWSKI, 2001). 

2.4.2.2 APMM - Agile Process Maturity Model 

O modelo de maturidade APMM – Agile Process Maturity Model (LOPES et al., 2005), 

também está incluso na lista dos modelos de maturidade inspirados a partir do CMMI. Este 
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modelo enfatiza o objetivo de fomentar a agilidade do processo. Para tal, o AMM considera três 

aspectos fundamentais para a Engenharia de Software, tendo todas as suas práticas 

recomendadas girando em torno de pelo menos um desses aspectos. 

O primeiro aspecto a ser considerado é o conhecimento sobre o domínio do problema, pois, 

segundo Lopes (LOPES et al., 2005), assegura que o problema que o software pretende resolver 

é bem compreendido e que os resultados a serem alcançados são viáveis. Isto reduz o risco de 

desenvolvimento de um produto equivocado. 

Em seguida, o conhecimento sobre a tecnologia de desenvolvimento deve ser levado em 

consideração. Para o autor, nenhum artefato de Engenharia pode ser desenvolvido com alta 

qualidade e com um tempo relativamente curto, sem os conhecimentos necessários sobre as 

técnicas e ferramentas de desenvolvimento. Este aspecto é fundamental para a criação de um 

produto de software viável. 

Por último, é fundamental ter um processo disciplinado evitando assim que o foco de criação 

do produto seja desviado. Isto minimiza desperdícios de tempo e outros recursos, mantendo 

sempre a qualidade do produto como uma prioridade. 

Todos estes aspectos foram estruturados em um modelo bidimensional para concepção do 

APMM (Figura 10). Este modelo se esforça para equilibrar as competências técnicas com a 

disciplina necessária para o desenvolvimento ágil. Para tal, duas perspectivas foram 

desenvolvidas sob dois eixos distintos. O eixo técnico indica um nível que envolve práticas 

predominantemente técnicas e o eixo gerencial indica um nível que envolve as práticas de 

gestão. 

 

Figura 10 - Representação do modelo APMM.  

Fonte: Adaptado de: (LOPES et al., 2005). 
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A seguir serão apresentadas as características de cada eixo e seus respectivos níveis de 

maturidade. 

 EIXO TÉCNICO: 

O foco do eixo Técnico está na avaliação e na melhoria dos processos técnicos de uma 

organização. Isto é feito comparando-se as práticas atuais com as práticas sugeridas em cada 

nível do eixo avaliado. A partir da comparação dessas práticas, uma organização sabe 

exatamente em que nível se encontra e o que precisa fazer para alcançar um nível superior e 

consequentemente melhorar sua capacidade técnica. 

o Nível 1 - Não Ágil: Uma organização cujo processo de software se encontra neste nível 

não segue premissas fundamentais do desenvolvimento ágil de software. Práticas 

específicas dos métodos ágeis não são estabelecidas nesse nível. 

o Nível 2 - Mínimo: Este nível contém os requisitos mínimos para que um processo 

possa ser considerado como ágil. A realização destes requisitos não significa que o 

processo adotado possui uma alta qualidade, segundo os aspectos fundamentais da 

Engenharia de Software. Na realidade significa apenas que o processo de 

desenvolvimento é minimamente ágil, mas que pode ser significativamente melhorado. 

o Nível 3 (Consolidado): Neste nível, a organização começa a buscar aprimoramento 

técnico de seu processo, partindo das características mínimas que definem um processo 

ágil para um processo mais disciplinado, eficiente e produtivo. As práticas 

recomendadas no nível 3 do eixo técnico do APMM conciliam agilidade e a 

competência técnica necessária para desenvolver software de alta qualidade. 

 EIXO GERENCIAL: 

Uma das grandes dificuldades de avaliação dos métodos ágeis por parte da alta gerência de 

uma organização é a monitoração do andamento do projeto sem a orientação de planos formais. 

O grande objetivo do eixo gerencial do APMM é fornecer diretrizes que ajudarão a reduzir essa 

dificuldade. 

o Nível 1 - Inicial: Estar em um nível 1 nesse eixo implica imaturidade gerencial da 

organização, mesmo que a organização obtenha excelência técnica, ela ainda corre 

sérios riscos, uma vez que depende fortemente de pessoas talentosas e motivadas. Não 

há nenhuma prática de gerência é identificada nesse nível inicial. 

o Nível 2 - Organizado: O objetivo das práticas do nível 2 é maximizar o desempenho 

do trabalho técnico por meio de atividades de apoio à gestão. 
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o Nível 3 - Disciplinado: O nível 3 do APMM tem como principal objetivo permitir que 

uma organização alcance uma maior visibilidade de seu processo, não sendo necessário 

uma maior previsibilidade. Além disso, algumas das práticas recomendadas neste nível 

apoiam as decisões gerenciais com base em dados numéricos. 

2.4.2.3 AMM - Agile Maturity Model 

O Agile Maturity Model - AMM (PATEL; RAMACHANDRAN, 2009) foi criado pela Leeds 

Metropolitan University (Reino Unido) e é totalmente baseado nos valores, práticas e princípios 

do desenvolvimento ágil de software. Neste modelo, há uma ligação entre as práticas ágeis e seus 

respectivos níveis de maturidade com o objetivo de ajudar as organizações a manterem o foco 

em suas atividades de melhoria e consequentemente poderem desfrutar de benefícios como: 

menor custo de desenvolvimento, qualidade de software, satisfação do cliente, entre outros 

benefícios prometidos pela filosofia ágil.  

A Figura 11 apresenta uma visão geral a respeito dos níveis de maturidade definidos para o 

AMM.  

 

Figura 11 - Representação estagiada do AMM.  

Fonte: Adaptado de: (PATEL; RAMACHANDRAN, 2009). 
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Os níveis de maturidade do AMM são classificados em 5 níveis da seguinte maneira: 

 Nível 1 - Inicial: 

No nível Inicial do AMM encontram-se as organizações que ainda não definiram um 

processo de desenvolvimento ágil de software. Neste nível, não há evidências de utilização de 

práticas ágeis na organização, e se existirem, estas práticas não são seguidas com frequência ou 

não são compreendidas corretamente pelas pessoas que as praticam. 

O sucesso neste nível depende da competência e heroísmo de pessoas individuais na 

organização, ao invés de toda a equipe, e por esse motivo não pode ser repetido, a menos que os 

mesmos indivíduos sejam designados para os próximos projetos. Isto torna a organização refém 

dos conhecimentos individuais. 

Geralmente essas organizações não fornecem um ambiente estável para o desenvolvimento e 

encontram dificuldades em cumprir seus cronogramas, frequentemente adotando a prática 

conhecida como “hora extra” na tentativa de solucionar suas questões. Isto acaba gerando um 

custo maior de desenvolvimento acompanhado de um software de péssima qualidade. 

 Nível 2 - Explorado: 

As organizações que se encontram neste nível utilizam as práticas de desenvolvimento ágil 

de software de uma forma mais estruturada e mais eficiente, e por esse motivo, enfrentam menos 

problemas que as organizações do nível anterior. 

Uma organização que deseja atingir o nível 2 do AMM deve dedicar seus recursos e esforços 

para o Planejamento de Projetos e Engenharia Ágil de Requisitos. Para isso, a prática do Jogo de 

Planejamento deve ser utilizada para criar os planos de projetos e todo o desenvolvimento deve 

ser guiado por Story Cards. 

A prática de TDD é introduzida nestas organizações e é fortemente apoiada pelo uso de 

cartões CRC (Classes-Responsabilidades-Colaborações) e Cartões de Tarefas que auxiliam na 

identificação dos testes unitários. Além disso, as organizações devem incentivar a presença do 

cliente no local para acompanhar os cronogramas, planos, custos, funcionalidades e requisitos. 

 Nível 3 - Definido: 

O nível Definido do modelo AMM, está focado nas práticas ágeis relacionadas à Gestão de 

Relacionamento com o Cliente, Entregas Frequentes, Programação em Pares e Qualidade de 

Software. Dentre os objetivos que as organizações devem atingir para alcançar esse nível de 

maturidade incluem a satisfação do cliente, melhoria na comunicação e o aprimoramento de 

práticas de codificação. 
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As organizações que chegam a este nível de maturidade conseguem manter muito bem a 

relação com seus clientes e também possuem um controle maior sobre as práticas técnicas como 

codificação e testes. Isto inclui um conhecimento mais aprofundado do TDD e a adoção de 

padrões de codificação. 

Entretanto, problemas organizacionais relacionados as equipes ainda não são resolvidos neste 

nível e frequentemente os indivíduos reportam problemas relacionados a excesso de horas extras 

e ritmo insustentável. 

 Nível 4 - Melhorado: 

O nível 4 do AMM está focado no Gerenciamento de projetos, Avaliação de Riscos, Equipes 

Auto-organizáveis e principalmente no Ritmo Sustentável. Para isso, as equipes de gestão 

precisam ter respeito com seus colegas de trabalho e com todos envolvidos no projeto. É 

necessário oferecer um ambiente de trabalho estável, sem a existência de horas extras. Neste 

nível, devem ser identificados e melhorados todos os problemas relacionados a equipe de 

desenvolvimento do projeto. 

As organizações que se encontram neste nível de maturidade estão em condições de coletar 

medidas detalhadas do processo de desenvolvimento de software, das práticas ágeis ou até 

mesmo da qualidade do produto, pois tanto as práticas utilizadas quanto o produto desenvolvido 

são quantitativamente compreendidos e controlados por meio de medidas detalhadas. 

 Nível 5 - Sustentado: 

Este nível chama a atenção para a necessidade de uma gestão de desempenho dos projetos, 

na tentativa de melhorar sistematicamente seus processos. Isto é conseguido através de feedbacks 

quantitativos de processos e inovação tecnológica, a partir dos quais, métricas eficazes são 

definidas, a fim de gerenciá-los. Este nível de maturidade trata dos problemas relacionados aos 

níveis de satisfação dos clientes e da equipe de desenvolvimento, portanto, melhora o 

desempenho dos projetos e previne defeitos. 

Além de sua representação estagiada em 5 níveis, o modelo AMM também fornece um 

roteiro completo para avaliação de processos construídos com base em práticas ágeis. Este 

roteiro é totalmente baseado em questionários e métodos observatórios para avaliação. 

No início do processo de melhoria do AMM, os objetivos de negócios são definidos pela 

equipe ágil. Estes objetivos conduzem grande parte das atividades seguintes, especialmente a 

seleção de KPAs, níveis de maturidade e priorização da área de melhoria. 

O modelo de avaliação AMM é baseado nos questionários de avaliação do SW-CMM, porém 

adaptados para ambientes ágeis. O plano para melhoria de um processo ágil é identificado com base 
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nas respostas fornecidas a estes questionários de avaliação, segundo cada área de processo 

correspondente a um determinado nível de maturidade. Neste plano, as práticas devem ser 

identificadas para apoio a implementação de áreas prioritárias a melhoria. 

Esses questionários avaliam os principais problemas no processo e nas metodologias de 

desenvolvimento utilizadas, ou as que são pretendidas para utilização em projetos futuros de uma 

organização. Além disso, esses questionários também avaliam o conhecimento das pessoas sobre as 

metodologias tradicionais e ágeis, o relacionamento do cliente com a equipe de desenvolvimento, 

disponibilidade do cliente durante o projeto, tamanho do projeto, entre outros fatores que são 

fundamentais para adoção de práticas ágeis. 

A avaliação da adaptabilidade traz três resultados com base nas respostas fornecidas: 

 A organização está apta para adotar a metodologia ágil em seu projeto-piloto; 

 A organização está pronta para adotar uma metodologia ágil, mas precisa de uma 

melhoria na área de processo recomendada. 

 O projeto-piloto não é adequado para a metodologia ágil, mas a organização ainda pode 

aplicar agilidade em seu processo após a adoção de conhecimentos de desenvolvimento 

ágil de software. 

Após os resultados obtidos através da avaliação da adaptabilidade, as práticas ágeis utilizadas 

em uma organização são avaliadas para que seja possível identificar seu nível de maturidade ágil. 

A partir de então, um plano de melhoria pode também ser elaborado com base nos objetivos de 

negócio da organização. 

2.4.2.4 SMM - Scrum Maturity Model 

O Scrum Maturity Model – SMM (YIN, 2011; YIN et al., 2011) apresenta-se como uma 

proposta de modelo de maturidade focado em organizações que aplicam processos ágeis 

baseados no Scrum. O principal objetivo do SMM é apoiar e orientar as organizações que 

desenvolvem projetos de TI incentivando o constante auto-aperfeiçoamento e  com uma maior 

participação dos clientes em seus projetos. Desta forma, o SMM se propõe a oferecer um 

conjunto de melhores práticas para apoiar a adoção gradual do Scrum, baseado em níveis de 

maturidade que foram idealizados segundo os princípios ágeis deste método ágil. 

Uma das motivações para criação do SMM foi justamente a crítica de seus autores com 

relação ao AMM. Estes autores apontam que o AMM, devido a característica de agrupamento de 

práticas ágeis de vários métodos de desenvolvimento, é abrangente demais e traz consigo 

algumas práticas que não são necessariamente utilizadas pela maioria das organizações. Sendo 

assim, o SMM propôs algo que, segundo seus autores, seria mais enxuto. 
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Sua estrutura é formada por cinco níveis e sua maturidade é avaliada baseada em um 

questionário próprio focado nas respectivas metas, objetivos e práticas preconizadas pelo SMM. 

Desta forma, o SMM busca gerar evidências concretas de como um determinado nível de 

maturidade conseguiu ser atingido pela organização. Além disto, cada nível de maturidade do 

SMM é constituído de um conjunto de métricas de apoio que possuem o objetivo de monitorar a 

garantia de qualidade das práticas e objetivos baseados no Scrum. 

 Nível 1 - Inicial 

O primeiro nível, denominado de nível Inicial, é o nível mais baixo de maturidade e pode ser 

atribuído as organizações que usam Scrum, mas que não possuem ainda metas nem planejamento 

definidos para o aperfeiçoamento de seus processos. O SMM acredita que o principal problema 

das organizações neste nível são projetos de longa duração e alto custo, com carência de 

comunicação efetiva entre as partes interessadas e a consequente insatisfação geral na entrega do 

produto. 

 Nível 2 - Definido 

No segundo nível, chamado de nível Definido, temos práticas de desenvolvimento ágil de 

software mais estruturadas quando comparadas ao nível anterior. Este nível apresenta como 

objetivos: 

o Basic Scrum Management: dita as práticas que as organizações neste nível devem 

realizar para garantir o uso mínimo aceitável da metodologia Scrum. 

o Software Requeriment Engineering: compreende um conjunto de práticas que as 

organizações neste nível devem cumprir para alcançar qualidade no produto final. 

 Nível 3 - Gerenciado 

O terceiro nível, chamado de Gerenciado, possui foco principal no relacionamento com o 

cliente. Como seus principais objetivos podemos citar: 

o Customer Relationship Management: ênfase em como a participação do cliente no 

desenvolvimento do projeto é de extrema relevância. 

o Interation Manegement: objetivo correlacionado com o anterior, sendo que ambos 

contribuem para elevar o nível de satisfação do cliente. Para isso um conjunto de 

práticas devem ser cumpridas e implementadas para que as organizações sempre 

entreguem seus projetos e Sprints no tempo acordado. 

 Nível 4 - Quantitativamente Gerenciado 

No quarto nível, denominado Quantitativamente Gerenciado, uma organização oferece 

processos de software padronizados e regulares auxiliados pela gestão de desempenho do 
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processo. Este desempenho é mensurado através de um conjunto de práticas de medição e análise 

propostas pelo SMM. Desta forma, este nível possui preocupação primordial em duas áreas que 

requerem análise minuciosa: 

o Standardize Project Manangement: essa meta leva as organizações a buscar um 

processo de desenvolvimento padronizado para todos os projetos, usando padronização 

de processos. 

o Process Perfomance Management: essa meta exige o acompanhamento de todas as 

práticas sugeridas até o quarto nível. Desta forma, O SMM acredita proporcionar um 

feedback eficiente a respeito de seu desempenho. 

 Nível 4 - Otimizado: 

Por fim, no quinto nível temos o nível Otimizado. Este nível é o que possui maior maturidade 

segundo o que preconiza o SMM. Seu objetivo é o auto-aperfeiçoamento contínuo para destacar 

a organização de sua concorrência, atingindo assim os níveis mais altos de satisfação do cliente, 

da equipe e das demais partes interessadas. Um único objetivo para este nível é: 

o Performance Management: permite que as organizações tomem medidas e analisem 

suas próprias ações e processos a fim de melhorar suas decisões. 

Uma organização neste nível de maturidade apresenta algumas características positivas para 

o projeto. Entre estas é possível citar: alto nível de sinergia e satisfação, críticas realizadas 

apenas de maneira construtiva e realização de raras horas extras de trabalho (acontecidas em 

casos extremos e de forma voluntária). O contato com práticas Scrum através de uma adoção 

gradual e sistemática também se mostra como uma ideia interessante, o que só reforça a ideia de 

aperfeiçoamento contínuo. O SMM também ressalta que organizações que atingiram seu nível 

máximo, não devem descartar ou até mesmo negligenciar as metas anteriores sob pena de 

prejudicar a melhoria contínua de seus processos. 

Da mesma forma que outros modelos de maturidade para processos de desenvolvimento de 

software, o SMM foi inspirado também em áreas de processo do CMMI e, quando possível, 

buscou realizar um mapeamento entre estas áreas e as práticas do método ágil Scrum. 

2.4.2.5 Evolução de Maturidade no Desenvolvimento de Software: Visão Geral 

Esta investigação inicial em busca de iniciativas para evolução de maturidade no 

desenvolvimento de software consolidou uma visão geral sobre como estas iniciativas 

(tradicionais e ágeis) vêm estruturando seu conhecimento por meio de estágios de maturidade. 

Entre as iniciativas identificadas durante este estudo podemos citar: 
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 Capability Maturity Model Integration - CMMI (SEI, 2010a); 

 Programa de Melhoria do Processo de Software Brasileiro - MPS.BR (SOFTEX, 2012a) 

 eXtreme Programming Maturity Model - XPMM (NAWROCKI; WALTER; 

WOJCIECHOWSKI, 2001); 

 Agile Process Maturity Model - APMM (LOPES et al., 2005); 

 Agile Maturity Model - AMM (PATEL; RAMACHANDRAN, 2009); 

 Scrum Maturity Model - SMM (YIN, 2011);(YIN et al., 2011); 

Realizando uma breve análise envolvendo estas iniciativas, podemos observar os modelos de 

maturidade CMMI e MPS.BR como iniciativas mais comumente aplicadas ao contexto 

tradicional de desenvolvimento de software. Enquanto o CMMI é mais antigo e se apresenta 

como um padrão internacional no mercado (principalmente para organizações de grande porte), o 

MPS.BR é mais recente e busca apoiar o perfil da grande maioria das organizações brasileiras 

deste seguimento (organizações de pequeno e médio porte). 

A origem do CMMI é americana (surgiu em 2000, tendo iniciativas de seu antecessor CMM 

por volta de 1980), com autoria do SEI - Software Engineering Institute. O MPS.BR, por sua 

vez, é tido como uma iniciativa brasileira mais recente (surgiu em meados de 2003), com autoria 

da SOFTEX. O CMMI é estruturado em 5 (cinco) níveis de maturidade e pode ter sua avaliação 

realizada de maneira contínua ou estagiada. Por outro lado, o MPS.BR possui 7 (sete) níveis de 

maturidade, sobre os quais é permitida a realização de avaliações de maturidade estagiadas.  

No que diz respeito aos seus instrumentos de avaliação, o CMMI apoia-se principalmente no 

Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement - SCAMPI (SEI, 2013), enquanto 

que o MPS.BR apoia-se em seu Guia de Avaliação (SOFTEX, 2012b). O Quadro 11 apresenta 

uma síntese de informações gerais a respeito de ambas iniciativas de apoio a evolução de 

maturidade: CMMI e MPS.BR. 
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Quadro 11 - Iniciativas no Desenvolvimento Tradicional de Software.  

 Dados CMMI MPS.BR 

Autoria SEI – Software Engineering Institute. 
SOFTEX – Associação para Promoção 

da Excelência do Software Brasileiro. 

Fonte (SEI, 2010a). (SOFTEX, 2012a). 

Surgimento 2000 com iniciativas CMM em meados de 1980. 2003. 

Origem EUA. Brasil. 

Abrangência 
Desenvolvimento de software tradicional 

principalmente para grandes empresas. 

Desenvolvimento de software 

tradicional principalmente para 

pequenas e médias empresas. 

Principal 

Instrumento 

de 

Avaliação 

Standard CMMI Appraisal Method for Process 

Improvement (SCAMPI) (SEI, 2013). 

Guia de Avaliação  

(SOFTEX, 2012b).  

Níveis 5 níveis de maturidade e 6 de capacidade. 7 níveis de maturidade. 

Fonte: Elaboração Própria. 

No que diz respeito às iniciativas para evolução de maturidade no desenvolvimento ágil de 

software, podemos observar iniciativas com origens na: Polônia, Reino Unido, Brasil, e Portugal. 

Além disto, suas origens datam de 2001 à 2011.  

A abrangência de práticas ágeis cobertas por estas iniciativas também nos chamou a atenção. 

Foi possível observar, por exemplo, iniciativas com focos específicos para evolução de 

maturidade (por exemplo: o XPMM foca em práticas ágeis XP e o SMM foca em práticas ágeis 

Scrum) e iniciativas que tratam de práticas ágeis de uma maneira geral (por exemplo: o AMM e 

o APMM abrangem práticas gerais inspiradas em diversos métodos ágeis). 

Além disso, como instrumentos de avaliação, iniciativas como o AMM e SMM baseiam-se 

em questionários pré-elaborados (tornando à avaliação mais rígida, porém menos dependente das 

observações individuais do avaliador), enquanto que o XPMM utiliza um método investigativo 

baseado em observações (tornando a avaliação mais flexível, porém com maior dependência do 

avaliador). O APMM não descreveu claramente este tipo de informação. 

Outro fator observado foi que todas as iniciativas investigadas para evolução de maturidade 

no desenvolvimento ágil de software apresentam representação estagiada. Um ponto que nos 

chamou atenção neste quesito foi que o APMM é a única iniciativa que se baseia em duas 

dimensões de maturidade para realizar sua avaliação: uma dimensão para o eixo técnico e outra 

dimensão para o eixo gerencial. O Quadro 12 apresenta um conjunto de informações gerais a 

respeito das iniciativas investigadas durante esta etapa da pesquisa. 
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Quadro 12 - Iniciativas no Desenvolvimento Ágil de Software.  

Informações XPMM AMM APMM SMM 

Autoria 

Jerzy Nawrocki, 

Bartosz Walter e 

Adam 

Wojciechowski 

Chetankumar Patel e 

Muthu 

Ramachandran 

Juliano Lopes de 

Oliveira, Antonielly 

Garcia Rodrigues, 

Rosely Sanches e 

Fabiano Cutigi 

Ferrari 

Alexandre Paulo 

Guo Yin 

 

Fonte 

 (NAWROCKI; 

WALTER; 

WOJCIECHOWSKI

, 2001) 

(PATEL; 

RAMACHANDRA

N, 2009) 

(LOPES et al., 

2005) 

(YIN, 2011) 

(YIN et al., 2011) 

Surgimento 2001 2005 2009 2011 

Origem Polônia Reino Unido Brasil Portugal 

Abrangência 
Foco em práticas 

ágeis do XP 

Práticas ágeis 

diversas 

Práticas ágeis 

diversas 

Foco em práticas 

ágeis Scrum 

Principal 

Instrumento de 

Avaliação 

Método 

Investigativo 
Questionários Não apresentado Questionários 

Representações Estagiada Estagiada Estagiada Estagiada 

Níveis 
4 níveis de 

maturidade 

5 níveis de 

maturidade 

3 níveis de 

maturidade em cada 

dimensão 

5 níveis de 

maturidade 

Fonte: Elaboração Própria. 

2.5 Evolução de Maturidade na Governança em TIC 

No que diz respeito a iniciativas para evolução de maturidade para Governança em TIC, 

podemos classificá-las em dois grandes grupos segundo os objetivos pretendidos neste trabalho 

de pesquisa: Iniciativas aplicadas ao contexto de Governança Tradicional em TIC e iniciativas 

aplicadas ao contexto de Governança Ágil em TIC. Nas próximas seções são apresentadas 

algumas iniciativas aplicáveis a cada um destes contextos.  

2.5.1 Iniciativas na Governança Tradicional em TIC  

Esta seção apresenta iniciativas para evolução de maturidade no contexto de Governança 

Tradicional em TIC.  

2.5.1.1 Modelos de Maturidade e Capacidade do COBIT 

No decorrer do desenvolvimento deste trabalho de pesquisa o COBIT foi evoluído de sua 

versão 4.1 para a versão 5. Esta seção apresenta uma breve visão geral a respeito dos modelos de 

maturidade e capacidade de cada uma destas versões. 
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O modelo de maturidade original do COBIT 4.1 é fornecido como uma ferramenta à parte 

que pode ser obtido através do COBIT Management Guidelines (ISACA, 2007b). Neste 

documento encontram-se orientações sobre como avaliar a maturidade de processos dessa versão 

do COBIT. Para tal são fornecidos: 

 Um método para auto avaliação acompanhado de graus da escala; 

 Um método para utilizar os resultados da auto avaliação como insumo para metas de 

desenvolvimentos futuros; 

 Um método para planejar projetos com vistas a atingir metas; 

 E um método para priorizar projetos baseado na sua classificação e na análise dos 

benefícios. 

De acordo com este método, para cada item da avaliação a organização deve utilizar a escala 

de medição de seis graus (variando de 0 a 5), a fim de obter uma posição estimada. A partir 

disto, pode-se então, realizar uma comparação com três pontos de referência: desempenho 

desejado, padrão internacional e melhores práticas. No caso de uma auto avaliação, a 

organização deve considerar apenas os tópicos da avaliação, um a um, lendo a descrição da 

escala e avaliando qual melhor descreve seu estágio atual. Nesse sentido os quesitos mais 

importantes para a organização devem se posicionar no nível mais alto da escala. A Figura 12 

apresenta o modelo genérico segundo a escala de maturidade do COBIT 4.1. 

 

Figura 12 - Escala de Maturidade do COBIT.  

Fonte: Adaptado de: (ISACA, 2007b).  

Esta escala é formada por níveis bem definidos, os quais são caracterizados como: 

 Nível 0 - Inexistente: 

Ausência total de processos identificáveis. A organização não considera que é um aspecto 

relevante. 
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 Nível 1 - Inicial/Ad hoc: 

Há evidências de que a organização reconhece que a relevância existe e deve ser considerada. 

No entanto, não existem processos padronizados. Abordagens eventuais que tendem a ser 

aplicadas isoladamente ou ao acaso são utilizadas. A abordagem da administração em geral não 

pode ser considerada organizada. 

 Nível 2 - Repetível: 

Os processos foram construídos até o estágio em que procedimentos parecidos são adotados 

por pessoas diferentes, mas que realizam a mesma tarefa. Treinamentos ou divulgação formais 

de procedimentos padronizados são inexistentes e as responsabilidades estão relacionadas com 

cada pessoa. O conhecimento individual é essencial levando a uma condição de forte tendência a 

equívocos. 

 Nível 3 - Definido: 

Os procedimentos já estão padronizados e documentados, e são realizados treinamentos para 

divulgação. No entanto, desvios aos processos não são acompanhados de perto deixando a cargo 

das pessoas o papel de “guardião dos processos”. Procedimentos não são tão elaborados, 

consistindo simplesmente na concretização de práticas já vivenciadas. 

 Nível 4 - Administrado: 

Torna-se possível o monitoramento e medidas ao cumprimento dos procedimentos, bem 

como adotar medidas de melhorias aos mesmos. Os processos estão em constante melhoria 

contínua fornecendo práticas de relevância ao cotidiano organizacional. Automação e 

ferramentas começam a ser utilizadas, mas ainda de forma tímida ou fragmentada. 

 Nível 5 - Otimizado: 

Os processos conseguiram atingir o nível das melhores práticas, baseado em melhorias 

contínuas e modelagem da maturidade com outras organizações. A TIC está integrada para 

automatizar os procedimentos, provendo ferramentas para a qualidade e a efetividade. Desta 

forma a organização torna-se mais apta a adaptações. 

As comparações são realizadas de maneira incremental. Neste momento as condições são 

devidamente avaliadas e uma vez atendidas podemos classificar a organização no nível 

correspondente. Além disto, é papel da organização considerar qual das seis descrições se 

enquadra a realidade da estratégia de TIC organizacional, levando em consideração especial o 

grau de dependência e valor da informação para efetivamente atingir seus objetivos de negócio. 

Existem casos onde os marcadores de auto avaliação, os quais refletem onde a organização se 

encontra segundo sua maturidade e onde ela tem intenção de chegar, ficam separados por um 
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“gap” que reflete o esforço necessário para atingir esta meta estratégica. Visando apoiar que esta 

meta possa ser alcançada, este “gap” acaba sendo descrito de maneira mais detalhada para 

posteriormente servir de insumo para uma análise mais apurada. Esta análise resulta no 

planejamento de projetos que possibilitem que a organização atinja suas metas estratégicas para 

segurança e controle da TIC. 

De acordo com a ISACA (2012), o conjunto de produtos do COBIT 5 inclui um modelo de 

capacidade de processo, com base no padrão de avaliação de processos da Engenharia de 

Software reconhecido internacionalmente: ISO/IEC 15504. Este modelo fornece meios para 

medir o desempenho dos processos de Governança e Gestão especificados no modelo de 

referência do COBIT 5.  

A abordagem da capacidade de processo do COBIT 5 pode ser resumida conforme a Figura 

13. É possível observar algumas diferenças com o modelo de maturidade do COBIT 4.1.  

 

Figura 13 - Resumo do Modelo de Capacidade de Processo do COBIT 5. 

 Fonte: (ISACA, 2012) 

Segundo este novo modelo do COBIT 5, um processo pode atingir seis níveis de capacidade, 

sendo estes: 

 Nível 0 - Processo Incompleto: O processo não foi implementado ou não atingiu seu 

objetivo. Neste nível, há pouca ou nenhuma evidência de qualquer atingimento 

sistemático do objetivo do processo. 
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 Nível 1 - Processo Executado (um atributo): O processo implementado atinge seu 

objetivo. 

 Nível 2 - Processo Gerenciado (dois atributos): O processo realizado descrito acima 

agora é implementado de forma administrativa (planejado, monitorado e ajustado) e seus 

produtos do trabalho são adequadamente estabelecidos, controlados e mantidos. 

 Nível 3 - Processo Estabelecido (dois atributos): O processo controlado descrito acima 

agora é implementado utilizando um processo definido capaz de atingir seus resultados. 

 Nível 4 - Processo Previsível (dois atributos): O processo criado descrito acima opera 

agora dentro dos limites definidos para produzir seus resultados. 

 Nível 5 - Processo Otimizado (dois atributos): O processo previsível descrito acima é 

continuamente melhorado visando atingir objetivos corporativos pertinentes, atuais ou 

previstos. 

Ainda de acordo com a ISACA (2012), cada nível de capacidade só pode ser atingido quando 

o nível anterior tiver sido plenamente alcançado. Por exemplo, uma capacidade de processo de 

nível 3 (processo estabelecido) exige que a definição do processo e os atributos de implantação 

do processo sejam amplamente atingidos depois que a capacidade dos atributos de processo do 

nível 2 forem atingidos (processo gerenciado). 

Desta forma, é possível observar uma considerável diferença entre a capacidade de processo 

no nível 1 e os níveis de capacidade mais avançados. Para atingir a capacidade de processo de 

nível 1, é exigido que o atributo de desempenho do processo seja amplamente atingido, o que, de 

fato, significa que o processo está sendo realizado com sucesso e os resultados esperados estão 

sendo obtidos pela organização. Níveis de capacidade mais altos adicionam então diferentes 

atributos. Neste esquema de avaliação, atingir a capacidade nível 1, mesmo em uma escala de 5, 

já pode ser considerado uma importante conquista para a organização. Observe que cada 

organização definirá (com base no custo-benefício e na viabilidade) sua meta ou nível desejado, 

que muito raramente será um dos mais altos (ISACA, 2012). 

2.5.1.2 ITOMAT - IT Organization Modeling and Assessment Tool 

Segundo SIMONSSON (2008), o COBIT não atendeu completamente a todos os requisitos 

para avaliação de Governança em TIC. Desta forma, este trabalho propõe um método para 

avaliação de maturidade da Governança em TIC, que aproveita os benefícios do COBIT e supre 

algumas das suas carências. O método proposto neste trabalho pode encarado como uma 
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extensão do COBIT e foi denominado de IT Organization Modeling and Assessment Tool, ou 

simplesmente ITOMAT. 

Este método é composto por um modelo e um quadro de análises. O primeiro promove uma 

representação descritiva de como a TIC é regida dentro da organização sob avaliação. O segundo 

fornece suporte para a avaliação de sua estrutura verificando se a Governança em TIC é boa ou 

ruim. A estrutura do modelo para Governança em TIC é baseada no COBIT. Desta forma, a 

partir de seus processos, tornou-se possível identificar algumas entidades e relações. 

No ITOMAT, a noção de processos foi herdada diretamente do próprio COBIT. O conteúdo 

dos 34 processos relevantes para gestão, controle e operação de TIC também foi detalhado neste 

modelo. Entretanto, o conceito de processo geral é proposto baseado no argumento que as 

organizações não são iguais. Um processo geral serve como um recipiente de elementos, os quais 

possuem atividades de maior abstração. 

Mesmo que haja uma notável sobreposição entre os objetivos de controle detalhados e as 

atividades, estas não são completamente iguais. O ITOMAT acredita que, dado que o COBIT 

surgiu da necessidade por uma ferramenta para auditores de TIC, os objetivos de controle 

detalhados são certamente convenientes para os auditores realizarem uma revisão estilo check-

list em uma organização de TIC. No entanto, as atividades, requerem seleção para realmente 

estruturar um modelo. Cada processo contém uma ou mais atividades, que representam o 

conteúdo real (ou atual) do trabalho realizado no âmbito das organizações de TIC. 

De acordo com SIMONSSON (2008), é frequentemente afirmado no COBIT que certos 

artefatos devem ser produzidos para assegurar que as atividades estejam sendo corretamente 

executadas. Os artefatos são representados como processos de entradas e saídas no COBIT, os 

quais são modelados de maneira semelhante no ITOMAT. O COBIT também lista um vasto 

número de métricas que podem ser utilizadas para monitorar o progresso de cada processo e de 

suas respectivas maturidades. Estas maturidades são representadas como métricas no ITOMAT. 

Além disso, o COBIT contém uma quantidade bem considerável de metas para atividades, 

processos e TIC em geral. Até o presente momento, tudo isto foi excluído do ITOMAT, uma vez 

que não é foco avaliar a existência de metas dentro da organização, mas sim suas conquistas 

atuais. Segundo SIMONSSON (2008), o cumprimento de métricas (medidas) externas a 

organização é considerado um aspecto muito importante para a Governança em TIC, 

principalmente no que diz respeito à tomadas de decisão. 

No COBIT 4.1, são apresentados dezenove diferentes papéis para Governança em TIC, no 

entanto, apenas uma pequena parte das organizações de TIC requerem realmente todos estes. Os 
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papéis do ITOMAT apresentam uma representação mais geral com apenas cinco grupos de 

stakeholders. Estes papéis herdam claras distinções entre executivos, empresários e TIC, além de 

também herdar dois papéis do COBIT. Desta forma, é possível afirmar que o ITOMAT propõe 

um conjunto de papéis mais enxutos para representar as operações de TIC e de auditoria. O 

Quadro 13 apresenta a distinção entre os papéis de ambos os modelos. 

Quadro 13 - Papéis ITOMAT e COBIT. 

Papéis segundo ITOMAT Papéis segundo COBIT 

Executivos The Board (Conselho de Administração) 

Diretor Executivo 

Diretor Financeiro 

Negócios Executivo 

Processos de Negócios 

Gestão de Negócios Sênior 

Gerenciamento de TIC Chefe de Informações 

Arquiteto Chefe 

Desenvolvimento (Head Development) 

Diretor de Gestão de Programa 

Operações TIC Chefe de Operações (Head Operations) 

Equipe de Implantação 

Chefe de Administração de TIC 

Departamento de Formação 

Gerente de Serviços 

Gerente de Service Desk/Incident 

Gerente de Configurações 

Gerente de Problemas (Problem Manager) 

Conformidade, Auditoria de Riscos e Segurança Pessoal de Conformidade, Auditoria de Riscos e Segurança 

Fonte: Adaptado de: (SIMONSSON, 2008) 

As relações fornecidas pelo COBIT afirmam que cada atividade relacionada à TIC deve ser 

associada a um papel, de modo que determinados papéis tidos como responsáveis, devem ser 

consultados ou mesmo informados com relação à atividade. Estas relações foram incorporadas 

no modelo ITOMAT. No entanto, as relações do ITOMAT conectam papéis com processos, ao 

invés de conectar com atividades. Esta decisão foi tomada visando minimizar o número de 

relações a serem modeladas, nas quais o COBIT originalmente afirma que quatro relações devem 

ser mapeadas para 19 funções em cerca de 200 atividades. 

O ITOMAT sugere o mapeamento das mesmas relações para apenas cinco papéis e 34 

processos. Como mencionado previamente, as interfaces entre os processos do COBIT se dão 
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principalmente através de artefatos. Para o ITOMAT um conjunto de relações que denotam 

entradas (inputs) e saídas (outputs) foi criado. Uma relação de medidas liga uma métrica a um 

processo. Por fim, uma parte da relação também denota que o processo contém uma ou mais 

atividades. 

2.5.1.3 PMF - Process Maturity Framework 

Da mesma forma que o COBIT possui seu modelo de maturidade padrão, a ITIL também 

possui o Process Maturity Framework – PMF (OGC, 2007). O PMF permite identificar o atual 

estado das práticas de Gestão de Serviço de TIC, avaliando a maturidade de seus processos 

segundo cinco dimensões. Para avaliar o estado da maturidade dos processos organizacionais, 

devemos classificá-los em cada uma destas cinco dimensões, levando ainda em consideração os 

níveis de maturidade predefinidos. Através desta estrutura, o PMF permite a formalização de 

uma baseline que torna possível um benchmark entre organizações e a consequente obtenção de 

valores de referência segundo determinados setores da indústria. 

O PMF possui foco na medição dos processos organizacionais ou de terceiros que fornecem 

serviços a uma organização. Desta forma, apresenta-se como uma ferramenta extremamente útil 

para examinar programas de melhoria contínua de serviços e de todos os processos 

implementados, ou até mesmo de processos individuais. 

Para tal, o PMF pressupõe que será também utilizado um sistema de gestão de qualidade 

(QMS - Quality Management System), e que seu objetivo é melhorar um ou mais aspectos de 

eficiência, eficácia, economia ou até mesmo a equidade dos processos envolvidos. No que diz 

respeito aos seus níveis de maturidade, o PMF segue o padrão de 5 níveis, sendo estes: 

 Nível 1 (Inicial): A organização apresenta seus serviços de TIC como peritos de 

tecnologia. Foco em tecnologia. 

 Nível 2 (Repetível): Serviços de TIC são tratados como processos operacionais 

(exemplo: suporte de serviços). Este nível possui foco em Produtos/Serviços. 

 Nível 3 (Definido): Existe uma Gestão apropriada do nível de serviço oferecido aos 

clientes. Este nível possui foco nos clientes. 

 Nível 4 (Gerenciado): A organização possui a área de TIC e o negócio trabalhando de 

maneira alinhada. Este nível possui foco no negócio. 

 Nível 5 (Otimizado): A organização consegue completa integração da área da TIC com o 

negócio e as estratégias de marketing. Neste nível todas as atividades organizacionais são 

agrupadas. 
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Além destes níveis, o PMF define dimensões. Um nível de maturidade obtido por uma 

organização é avaliado mediante alguns fatores que precisam ser levados em consideração. São 

estes: 

 Visão e estratégia: Relacionamento entre o papel e a posição da área de TIC 

organizacionalmente; 

 Direcionamento: Estrategicamente como estão alinhados os objetivos e metas da área de 

TIC; 

 Processos: As metas e objetivos precisam de procedimentos para que possam ser 

atingidos. Estes procedimentos devem ser formalizados através de processos; 

 Pessoas: Perfil envolvendo competências e potencialidades necessárias à execução dos 

processos; 

 Tecnologia: Suporte de infraestrutura que permita que os processos sejam executados 

com eficácia e eficiência; 

 Cultura: As áreas da TIC precisam ter comportamentos e atitudes que destaquem seu 

papel estratégico na organização. 

2.5.1.4 CMMI for Services (CMMI-SVC) 

O CMMI for services (CMMI-SVC) (SEI, 2010b) é um modelo CMMI desenvolvido pelo 

SEI - Software Engineering Institute. Este modelo foi projetado para cobrir as atividades 

requeridas para gestão, estabelecimento e entrega de serviços. A versão 1.3 do CMMI-SVC foi 

publicada em novembro de 2010 e é baseada em um conjunto de outros modelos e padrões que 

apoiam serviço. Entre estes modelos e padrões podemos destacar: 

 Information Technology Infrastructure Library (ITIL, 2009); 

 ISO/IEC 20000: Information Technology - Service Management (ISO/IEC20000, 2005); 

 Control Objects for Information and related Technology (COBIT) (ISACA, 2007a); 

 Information Technology Services Capability Maturity Model (ITSCMM) (NIESSINK et 

al., 2005); 

Este modelo oferece duas formas de avaliação: contínua e por estágios. A representação 

contínua preocupa-se tanto com a seleção individual de uma determinada área de processo 

quanto com a sua definição de nível de capacidade. Por outro lado, a representação por estágios, 

preocupa-se com a maturidade global da organização.  

Para CMMI-SVC foram definidas 24 áreas de processo, caracterizadas por objetivos e 

práticas específicas. Objetivos e práticas genéricas, utilizadas por todas as áreas de processo, 
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também foram definidas pelo CMMI-SVC. O Quadro 14 apresenta os níveis de capacidade e 

maturidade definidos para as duas representações definidas para o modelo: contínua e por 

estágios. 

Quadro 14 - Representação Contínua e Estagiada. 

Nível Representação Contínua 

Níveis de Capacidade 

Representação por Estágios 

Níveis de Maturidade 

0 Incompleto.  

1 Executado. Inicial. 

2 Gerenciado. Gerenciado. 

3 Definido. Definido. 

4  Gerenciado Quantitativamente. 

5  Em Otimização. 

Fonte: (SEI, 2010b). 

Os níveis de capacidade da representação contínua apresentam as seguintes definições: 

 Nível 0 - Incompleto: É um processo não executado ou parcialmente executado. 

 Nível 1 - Executado: É um processo que atende as metas específicas da área de processo. 

As melhorias resultantes desse nível podem ser perdidas ao longo do tempo. E para que 

isso não ocorra deve ser realizada a institucionalização por meio das práticas genéricas 

dos níveis 2 e 3. 

 Nível 2 - Gerenciado: É um processo planejado e sua execução é acompanhada através 

do planejamento inicial. 

 Nível 3 - Definido: É um processo adaptado a partir de um conjunto de processos-

padrões da organização, de acordo com o percurso a ser traçado definido pela 

organização. 

Por sua vez, os níveis de maturidade da representação por estágios apresentam as seguintes 

definições: 

 Nível 1 - Inicial: Os processos desse nível geralmente são caóticos e ad hoc. Algumas 

das características das organizações que se encontram nesse nível são: comprometer-se 

além da sua capacidade, abandonar o processo em um momento de crise e por 

incapacidade de repetir seus sucessos. 

 Nível 2 - Gerenciado: A disciplina de processo refletida por esse nível contribui para que 

as práticas existentes sejam mantidas durante períodos de estresse. Quando as práticas 

existentes estão em vigor, os projetos são executados de acordo com seus planos 
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documentados. As descrições de processo, padrões e os procedimentos podem ser 

diferentes a cada instância do processo. 

 Nível 3 - Definido: Os processos já são bem entendidos e caracterizados e geralmente 

são expostos de forma mais rigorosa que no nível de maturidade 2 (Gerenciado). Utiliza-

se de processos-padrão para que seja estabelecida equivalência no contexto 

organizacional. As descrições de processo, padrões e os procedimentos são adaptados a 

partir do conjunto de processos-padrão da organização para se ajustar a uma unidade 

organizacional ou a um projeto específico. Nesse nível os processos geralmente são 

previsíveis apenas qualitativamente. 

 Nível 4 - Gerenciado Quantitativamente: O desempenho dos processos é previsível 

quantitativamente e é controlado utilizando técnicas estatísticas e outras técnicas 

quantitativas. Utiliza-se de critérios objetivos na gestão de processos quantitativos para 

desempenho e para qualidade dos processos que são estabelecidos pela organização e 

projetos. Os objetivos quantitativos são baseados nas necessidades dos responsáveis pela 

implementação de processos, dos usuários finais, da organização e dos clientes. O 

desempenho de processo e a qualidade são entendidos em termos estatísticos e 

gerenciados durante a vida dos processos. 

 Nível 5 - Em Otimização: Foca na melhoria contínua do desempenho de processo 

utilizando melhorias inovadoras e incrementais de processo e de tecnologia. A 

organização tem a preocupação de tratar as causas comuns de variação de processo e 

gerar mudanças no processo, com o objetivo de melhorar o desempenho de processo e 

atender aos objetivos quantitativos de melhoria de processo estabelecidos. 

As 24 áreas de processo do modelo CMMI-SVC são estruturadas em um conjunto de 

categorias. O Quadro 15 apresenta as áreas de processo do CMMI-SVC, juntamente com suas 

respectivas categorias e níveis de maturidade. 
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Quadro 15 - CMMI for Service.  

Áreas de Processo Categorias Níveis de 

Maturidade 

Capacity and Availability Management (CAM) Projeto e Gerenciamento de Trabalho 3 

Causal Analysis and Resolution (CAR) Suporte 5 

Configuration Management (CM) Suporte 3 

Decision Analysis and Resolution (DAR) Suporte 3 

Incident Resolution and Prevention (IRP) Estabelecimento de Serviço e Entrega 3 

Integrated Work Management (IWM) Projeto e Gerenciamento de Trabalho 3 

Measurement and Analysis (MA) Suporte 2 

Organizational Process Definition (OPD) Gerenciamento de Processos 3 

Organizational Process Focus (OPF) Gerenciamento de Processos 3 

Organizational Performance Management (OPM) Gerenciamento de Processos 5 

Organizational Process Performance (OPP) Gerenciamento de Processos 4 

Organizational Training (OT) Gerenciamento de Processos 3 

Process and Product Quality Assurance (PPQA) Suporte 2 

Quantitative Work Management (QWM) Projeto e Gerenciamento de Trabalho 4 

Requirements Management (REQM) Projeto e Gerenciamento de Trabalho 2 

Risk Management (RSKM) Projeto e Gerenciamento de Trabalho 3 

Supplier Agreement Management (SAM) Projeto e Gerenciamento de Trabalho 2 

Service Continuity (SCON) Projeto e Gerenciamento de Trabalho 3 

Service Delivery (SD) Estabelecimento de Serviço e Entrega 2 

Service System Development (SSD) Estabelecimento de Serviço e Entrega 3 

Service System Transition (SST) Estabelecimento de Serviço e Entrega 3 

Strategic Service Management (STSM) Estabelecimento de Serviço e Entrega 3 

Work Monitoring and Control (WMC) Projeto e Gerenciamento de Trabalho 2 

Work Planning (WP) Projeto e Gerenciamento de Trabalho 2 

Fonte: Adaptado de: (SEI, 2010b). 

2.5.1.5 A Maturity Model for Implementing ITIL V3 

Este modelo de maturidade foi proposto na dissertação de mestrado de PEREIRA (2010). 

Seu objetivo é avaliar a implementação da ITIL (versão 3) nas organizações e fornecer um guia 

de apoio a melhorias baseado em prioridades e dependências da ITIL. De acordo com os autores, 

é um modelo de maturidade completo e as organizações podem utilizá-lo como orientação para 

garantir que não foram cometidos equívocos durante a implementação das boas práticas da ITIL. 

A utilização do modelo proposto permite avaliar em que nível de maturidade as boas práticas 

para serviços de TIC se encontram na organização, e assim orientar sobre como alcançar os 

níveis mais maduros. 
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O modelo proposto é baseado em três modelos de maturidade: CMMI-SVC (SEI, 2010b), 

ITSCMM (NIESSINK et al., 2005) e ITIL (OGC, 2007), possuindo uma representação estagiada 

em cinco níveis de maturidade. Os níveis de maturidade definidos para modelo são: 

 Nível 1 - Inicial: Os processos geralmente são ad hoc e caóticos. 

 Nível 2 - Gerenciado: São estabelecidos os processos básicos de gerenciamento de 

serviço. 

 Nível 3 - Definido: Os processos de serviços de TIC são documentados, padronizados e 

integrados nos processos de serviço padrão. 

 Nível 4 - Gerenciado Quantitativamente: São estabelecidos objetivos quantitativos para 

desempenho e qualidade do processo e são utilizados como critério nos gerenciamentos 

de processos. 

 Nível 5 - Otimizado: A melhoria contínua do processo é feita pela experiência 

quantitativa dos processos e do acompanhamento de ideias e novas tecnologias. 

Sua avaliação é realizada por meio de questionários próprios desenvolvidos através do 

mapeamento entre os processos do ITSCMM e CMMI-SVC em processos do ITIL. Estes 

questionários possuem três tipos de questões, classificadas da seguinte maneira: 

 Chave: Perguntas principais que realmente necessitam ser implementadas para atingir o 

nível correspondente. 

 Não-Chave: As perguntas que não necessitam de total implementação, devem satisfazer 

pelo menos 75% para atingir o nível correspondente. 

 Chave-Dependente: Perguntas que precisam ser implementadas somente se o processo 

tiver sido implementado. 

2.5.1.6 Modelo MPS para Serviços (MPS-SV) 

A SOFTEX criou o modelo MPS para Serviços (MPS-SV), complementar ao modelo MPS 

para Software (MPS-SW), que vem ao encontro das necessidades desse mercado, tanto para 

apoiar a melhoria de processos de serviços, como para oferecer um processo de avaliação que 

ateste a aderência das práticas da organização em relação às melhores práticas do setor 

(SOFTEX, 2012c). 

Segundo SOFTEX (2012b), o mercado brasileiro é composto por um forte setor prestador de 

serviços de TIC e, assim como para outros setores, qualidade é fator crítico de sucesso. Para que 

se tenha uma indústria competitiva, nacional e internacionalmente, é essencial que os provedores 
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de serviços coloquem a eficiência e a eficácia dos seus processos nas organizações, visando à 

oferta de serviços conforme os padrões internacionais de qualidade. 

O MPS-SV é baseado em algumas iniciativas de referência de mercado para serviços: 

 ISO/IEC 20000; 

 Práticas do ITIL; 

 Modelo CMMI-SVC. 

 Este modelo serve para melhorar tanto os processos de serviços quanto o desempenho nos 

negócios das organizações públicas e privadas de qualquer porte. A Figura 14 apresenta os 

componentes do modelo MPS considerando já o MPS-SW e o MPS-SV. 

 

Figura 14 - Componentes do Modelo MPS.  

Fonte: (SOFTEX, 2012c). 

O modelo de referência do MPS-SV (MR-MPS-SV) segue uma estrutura semelhante ao 

modelo de referência do MPS-SW (MR-MPS-SW). Em ambos existe um conjunto de processos 

estruturados em sete níveis de maturidade. No entanto, os processos especificados MR-MPS-SV 

apresentam foco em Serviços. No mais, ambos os modelos de referência fazem uso de um 

mesmo Método de Avaliação (MA-MPS) e de um mesmo Modelo de Negócio (MN-MPS). 
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2.5.2 Iniciativas na Governança Ágil em TIC  

Durante o desenvolvimento da pesquisa bibliográfica inicial deste trabalho e dos estudos 

exploratórios (conforme Desenho da Pesquisa apresentado na seção 1.3.8), não foram 

identificadas iniciativas voltadas especificamente para evolução de maturidade no contexto de 

Governança Ágil em TIC. Buscando ampliar esta investigação inicial e avançar nos estudos 

relativos ao domínio da pesquisa, foi então executada uma revisão sistemática da literatura 

(RSL). Esta RSL resultou em um levantamento do estado da arte em Governança Ágil no 

mundo. Todo o processo executado nesta RSL, bem como os resultados obtidos neste estudo são 

apresentados no capítulo 3 desta tese de doutorado. 

2.5.3 Evolução de Maturidade na Governança em TIC: Visão Geral 

Esta investigação inicial, envolvendo iniciativas para evolução de maturidade na Governança 

em TIC (tradicional e ágil), consolidou uma visão geral sobre como estas iniciativas vêm 

estruturando seu conhecimento por meio de estágios de maturidade. Entre as iniciativas 

investigadas durante este estudo podemos citar: 

 Modelo de Maturidade do COBIT (ISACA, 2007b) (ISACA, 2012); 

 IT Organization Modeling and Assessment Tool (SIMONSSON, 2008); 

 Process Maturity Framework (OGC, 2007); 

 CMMI for Services  (SEI, 2010b); 

 A Maturity Model for Implementing ITIL V3 (PEREIRA, 2010); 

 MPS.BR Serviços (SOFTEX, 2012c). 

Realizando uma breve análise destas iniciativas é possível perceber que todas são aplicáveis 

a evolução de maturidade no contexto da Governança Tradicional em TIC. Estas iniciativas 

datam sua origem respectivamente de 2007 à 2012. Boa parte delas possui foco na avaliação da 

capacidade e/ou maturidade segundo o que preconiza a ITIL ou o COBIT. Alguns modelos 

conseguem ainda ser mais gerais, não fazendo referência a focos específicos (a exemplo da ITIL 

ou COBIT), mas sim a Serviços de TIC de uma maneira geral. 

A grande maioria destas iniciativas utiliza questionários de avaliação e segue uma 

representação estagiada. Além disto, as iniciativas investigadas nesta etapa do trabalho tiveram 

origem em países distintos compreendendo: Inglaterra, EUA, Suécia, Portugal e Brasil. No que 

diz respeito às iniciativas ágeis, não foram identificadas iniciativas neste sentido no decorrer da 

execução desta etapa da pesquisa (ver Quadro 16). 
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Quadro 16 - Iniciativas na Governança Tradicional em TIC. 

Informações ITIL PMF 

Modelo de 

Maturidade e 

Capacidade do 

COBIT  

(versões 4.1 / 5.0) 

ITOMAT CMMI-SVC 

A Maturity Model 

for Implementing 

ITIL V3 

MPS.Br Serviços 

Autoria 

OGC - Office of 

Government 

Commerce 

ITGI - IT 

Governance 

Institute 

Marten Simonsson. 

KTH, Royal 

Institute of 

Technology 

SEI - Software 

Engineering 

Institute 

Rúben Filipe de 

Sousa Pereira 
SOFTEX 

Fonte (OGC, 2007) 
(ISACA, 2007b) / 

(ISACA, 2012) 

(SIMONSSON, 

2008) 
(SEI, 2010b) (PEREIRA, 2010) (SOFTEX, 2012c) 

Publicação 2007 
2007/ 

2012 
2008 2009 2010 2012 

Origem Inglaterra EUA Suécia EUA Portugal Brasil 

Abrangência ITIL COBIT COBIT Serviços de TIC ITIL Serviços de TIC 

Principal 

Instrumento de 

Avaliação 

Questionários de 

avaliação 

Questionários de 

avaliação 

Questionários de 

avaliação. 

Questionários de 

avaliação 

Questionários de 

avaliação 
Guia de avaliação. 

Representações Estagiada Estagiada Estagiada 
Estagiada/ 

Contínua 
Estagiada Estagiada 

Níveis 
5 níveis de 

maturidade 

6 níveis de 

maturidade/ 

capacidade 

6 níveis de 

maturidade 

5 níveis de 

maturidade e 4 de 

capacidade 

5 níveis de 

maturidade 

7 níveis de 

maturidade 

Fonte: Elaboração Própria
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2.6 Trabalhos Relacionados 

Nesta seção são apresentados os trabalhos relacionados a esta pesquisa. Estes trabalhos 

foram selecionados a partir dos resultados de uma revisão sistemática de literatura que 

levantou o estado da arte em Governança Ágil no mundo (conforme capítulo 3). Para tal, os 

trabalhos incluídos na RSL foram cuidadosamente analisados. Os trabalhos que apresentaram 

alguma evidência com o tema maturidade na Governança Ágil em TIC, foram devidamente 

incluídos no universo de trabalhos relacionados à pesquisa.   

Estes trabalhos serviram de inspiração para concepção do modelo de maturidade para 

Governança Ágil em TIC proposto nesta tese de doutorado, sendo cuidadosamente lidos e 

discutidos com o objetivo de compreender suas contribuições e lacunas para a área. Estes 

trabalhos são apresentados nas próximas seções. 

2.6.1 CommonGOV 

Segundo FILHO; AZEVEDO (2012), Service-Oriented Architecture (SOA) é um 

paradigma que apresenta como principais objetivos a redução de custos e a promoção de 

maior agilidade organizacional. Isto se dá por meio de reuso de ativos e aumento do 

alinhamento entre a área de TIC e o negócio. Ainda segundo estes autores, para alcançar esses 

objetivos torna-se necessário o estabelecimento de um modelo de Governança. Neste sentido, 

inúmeras propostas têm sido idealizadas tanto pela academia e quanto pela indústria. 

Para construção do modelo proposto neste trabalho (denominado de CommonGOV) foram 

analisados os principais modelos para SOA Governance da época. Os resultados destas 

análises tornam explícitas as divergências e semelhanças entre estes. A partir de então, foram 

definidos processos que conceberam o CommonGOV. Estes processos foram categorizados 

em grupos bem definidos que tornaram explícitas as lacunas e semelhanças entre o 

CommonGOV e os demais modelos analisados durante este trabalho.  

As semelhanças são apresentadas através de processos para gerenciar o ciclo de vida do 

serviço e na definição de princípios para SOA Governance. As principais divergências estão 

relacionadas com a necessidade de controle do ciclo de vida da solução SOA e seus aspectos 

de monitoramento.  

O trabalho de NIEMANN et al. (2010), serviu como base para a definição de alguns 

conceitos e a elaboração dos principais grupos de processos. Desta forma, o CommonGOV 

pdoe ser estruturado em quatro grupos de processos: Strategy, Compliance, Execution e 

Support.  
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O grupo Strategy compreende processos para definir e gerenciar todos os princípios e 

metas necessárias para o modelo de Governança. Este grupo é responsável por definir claras 

orientações para a tomada de decisão, organização e planejamento de atividades com vistas à 

implementação incremental do modelo de Governança. O grupo Compliance, por sua vez, 

contém os processos necessários para o alinhamento aos objetivos de negócio, baseado em 

princípios e metas para o sistema de Governança. O grupo Execution contém processos 

necessários para construir e controlar soluções orientadas à serviço. Por fim, o grupo Support 

possui os processos necessários para apoiar o estabelecimento de SOA levando em 

consideração aspectos da cultura organizacional. 

De acordo com seus autores, este trabalho corresponde a um importante passo para 

definição completa de um modelo de Governança, abordando processos para adoção bem 

sucedida de SOA. Além disto, estes autores destacam ainda como seus trabalhos futuros:  

 A execução de um survey com especialistas SOA com objetivo de verificar se os 

processos do modelo proposto são realmente relevantes; 

 O refinamento do modelo considerando os resultados do survey junto a inclusão de 

papéis para cada um dos processos; 

 A análise da relação entre modelos de maturidade e processos para SOA Governance, 

a fim de estabelecer etapas sequenciais que permitam a instanciação do CommonGov 

nas organizações; 

 A aplicação do modelo proposto em cenários reais. 

2.6.2 Agile Governance Model 

De acordo com KORHONEN; HIEKKANEN; LÄHTEENMÄKI (2009), as Arquiteturas 

Corporativas (AC) são frequentemente geridas nas organizações com o apoio da TIC. No 

entanto, apesar deste apoio, nem todos os benefícios das ACs acabam sendo plenamente 

explorados. Estes autores apontam que os processos de gestão e os mecanismos de controle 

para Governança são inadequados para tratar de TIC e ao mesmo tempo de ACs. De acordo 

com estes autores, isto se dá porque enquanto a Governança em TIC se concentra 

principalmente sobre a execução de suas operações, as ACs focam principalmente em projetar 

o estado futuro em favor de suporte aos negócios. Frameworks de Governança em TIC, tais 

como o COBIT, guiam o desenvolvimento de políticas e de boas práticas para o controle, no 

entanto, quando tratamos de ACs, podemos perceber uma nítida carência neste sentido. 

Diante deste contexto, este trabalho propõe uma abordagem para a Governança em TIC e 

de ACs com base em teorias de pesquisa organizacional e em constructos teóricos que ligam 
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ambos os tipos de Governança. Esta abordagem foi denominada de Agile Governance Model 

(AGM). O AGM é um conceito abstrato que permite sua instanciação para perspectivas de 

Governança. A Figura 15 apresenta a estrutura proposta para o AGM. 

 

Figura 15 - Estrutura do Agile Governance Model (AGM).  

Fonte:(KORHONEN; HIEKKANEN; LÄHTEENMÄKI, 2009). 

A estrutura do AGM distingue dois aspectos horizontais:  

 Planejamento: focado na eficácia externa e;  

 Execução: focado na eficiência interna. 

Verticalmente, o AGM estratifica tomadas de decisão em quatro níveis: 

 Nível estratégico com horizonte de planejamento de dois a cinco anos: Decisões 

neste nível dizem respeito a modelos de negócio da organização, objetivos de longo 

prazo, direções futuras, bem como a formulação de objetivos e políticas corporativas. 

 Nível tático com um horizonte de planejamento de um a dois anos: As decisões 

neste nível normalmente referem-se a reengenharia de processos de negócios ou 

desenho organizacional. 

 Nível operacional com um horizonte de planejamento de três meses a um ano: A 

tomada de decisão operacional está relacionada a preocupações de futuro quase que 

imediato como: alocação de recursos, prioridades e gastos. 
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 Nível em tempo real com uma perspectiva de tempo operacional de um dia a três 

meses: Decisões em tempo real referem-se a atividades atuais e são parte integrante do 

modus operandi da organização. 

Os aspectos horizontais e verticais segregam juntos sete esferas de Governança. Essas 

esferas funcionam como meta-categorias para diferentes corpos de Governança que podem ser 

dispostos nas respectivas áreas da organização. 

Neste trabalho, os autores afirmam que uma organização ágil deve ter características tanto 

mecanicistas quanto orgânicas. Estas devem ser eficientes em face dos negócios e também 

usual e eficaz em mudanças transformadoras. Por fim, estes mesmos autores argumentam que 

a Governança em TIC predominantemente contribui para a eficiência organizacional, 

enquanto que a Governança de ACs endereçam a eficácia (Figura 16). 

 

Figura 16 - Os respectivos papéis de Governança de AC e Governança de TI.  

Fonte: (KORHONEN; HIEKKANEN; LÄHTEENMÄKI, 2009). 

2.6.3 Governance of Information Security Elements in Service-Oriented 

Enterprise Architecture 

Segundo KORHONEN; YILDIZ; MYKKÄNEN (2009), este trabalho faz parte de uma 

das primeiras iniciativas para criação de um modelo de referência para Governança de 

segurança em SOA. Para tal, os autores analisaram papéis e tarefas segundo este contexto em 

nível macro, projetando elementos de um modelo prescritivo em uma estrutura de 

Governança. Estes elementos especificam aspectos de planejamento e execução em quatro 

níveis de tomada de decisão organizacionais. Para sua construção, foram utilizados padrões e 
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frameworks de gerenciamento de segurança da informação, acompanhados de conceitos SOA 

e Enterprise Architecture. Para tal, foram combinados modelos teóricos e padrões com a 

experiência de seus autores na indústria. 

O Agile Governance Model (AGM), apresentado anteriormente, foi utilizado como 

estrutura de referência para investigar a Governança de segurança em SOA. Para tal, a 

estrutura básica do AGM foi populada com elementos específicos de segurança da informação 

permitindo assim a análise de diversos aspectos. A Figura 17, por exemplo, apresenta um dos 

aspectos analisados neste trabalho: uma proposta de papéis e responsabilidades para 

Governança de segurança em SOA. Outros aspectos envolvendo uma proposta de ciclo de 

vida de desenvolvimento de software, os domínios da ISO/IEC 17799, entre outros, também 

foram analisados no escopo deste trabalho. 

 

 

Figura 17 - Papéis e responsabilidades em Governança de Segurança em SOA.  

Fonte: (KORHONEN; YILDIZ; MYKKÄNEN, 2009) 

2.6.4 An Agile Governance Method for Multi-tier Industrial Architecture 

De acordo com LI; BIENNIER; GHEDIRA (2011), para se ajustarem ao contexto de 

constantes mudanças nos negócios, estratégias em rede e colaboração em larga escala, as 

organizações requerem um aumento de agilidade e interoperabilidade em seus sistemas de 

informação. Ao mesmo tempo, as teorias Lean e Six Sigma têm sido utilizadas na indústria 
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visando promover a melhoraria do próprio processo industrial com foco na maximização de 

rentabilidade, qualidade e da reputação das organizações. Segundo estes autores, para atingir 

esses objetivos, um método de Governança eficiente e abrangente mostra-se necessário. No 

entanto, os principais métodos de Governança existentes são isolados, não permitindo uma 

composição dinâmica para monitoramento dos serviços. Além disto, estes métodos não 

possuem convergência entre Business Process Management (BPM) e Service Oriented 

Architecture (SOA) como um ecossistema holístico. Para superar esses desafios, o presente 

trabalho propõe um método de Governança Ágil para arquiteturas industriais multi-tier. Essa 

arquitetura acopla os princípios de serviços de TIC e as teorias Lean e Six Sigma, sendo 

projetada para eliminar pontos cegos de monitoramento, geração de defeitos e desperdícios. 

Para tal, um ambiente de Governança foi definido, com maximização de agilidade quanto a 

interoperabilidade da organização e de seus sistemas de informação. Através desta arquitetura, 

torna-se possível reduzir o gap entre negócios, serviços e infraestrutura reduzindo problemas 

(com aumento da robustez da arquitetura industrial multi-tier) e contribuindo com valor 

comercial. Esta arquitetura de Governança multi-tier é organizada em 3 níveis conforme 

Figura 18.  

 

Figura 18 - Visão geral da Arquitetura de Governança Multi-tier.  

Fonte: (LI; BIENNIER; GHEDIRA, 2011) 

 Business Level (BL): contém todo contexto de negócios (atores de negócios: 

decisores, clientes e trabalhadores), BL key performance indicator (BLI) e um 

mecanismo de gerenciamento BL; 
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 Service Level (SL): é um nível de abstração que é definido entre o BL e a 

infraestrutura de TIC. Inclui todos os componentes que estão relacionados com os 

serviços (prestadores de serviços, clientes do serviço, registro de serviço e 

middleware), SL Indicator (SLI) e um mecanismo de gerenciamento SL neste nível. 

 Application Level (AL): inclui toda a infraestrutura que deve dar resposta às 

necessidades dos serviços (hardware, software, bases de dados, firewalls, sistema de 

prevenção de intrusões, etc...), um mecanismo de gerenciamento de AL e AL 

Indicators (ALI). 

2.6.5 Scaling Agile Software Development Through Lean Governance 

De acordo com AMBLER (2009), equipes ágeis são potencialmente mais fáceis de 

governar do que equipes tradicionais devido principalmente à maior visibilidade e 

oportunidades de orientação fornecidas às partes interessadas. Este mesmo autor também 

afirma que, infelizmente, as estratégias tradicionais de Governança em TIC revelam-se em 

desacordo com as estratégias ágeis de colaboração e foco contínuo na entrega de valor. Como 

resultado é necessária uma abordagem lean com base em capacitação, colaboração e 

motivação para governar efetivamente equipes ágeis.  

Neste trabalho, AMBLER (2009) define um modelo de maturidade para processos ágeis 

em três níveis. Este modelo ajuda a distinguir forças e fraquezas de várias metodologias ágeis, 

de modo a tornar seus pontos fortes e fracos mais explícitos. 

O nível 1 do modelo proposto trata apenas de uma parte do ciclo de vida de 

desenvolvimento do sistema. Este nível inclui processos ágeis baseados no Scrum, Extreme 

Programming (XP) e no Agile Modeling (AM). O Scrum contribui com a liderança do projeto 

e a gestão de requisitos, o XP foca na construção e o AM apoia a documentação. 

O nível 2, por sua vez, cobre o ciclo de vida completo de desenvolvimento do sistemas. 

Isso inclui processos ágeis de desenvolvimento de software tais como: Dynamic System 

Development Method (DSDM), Open Unified Process (OpenUP) e instâncias ágeis do 

framework de processos IBM Rational Unified Process (RUP). DSDM é um processo de 

desenvolvimento ágil frequentemente utilizado para desenvolver interfaces de usuário; 

OpenUP combina Scrum, XP e as estratégias de RUP para equipes ágeis distribuídas; e o 

RUP é um framework de processos abrangente para desenvolvimento iterativo de software. 

Por fim, o nível 3 trata de processos disciplinados de desenvolvimento ágeis aplicados em 

maior escala, os quais incluem formas adaptadas de processos do nível 2, bem como o 

Enterprise Unified Process (EUP). De acordo com AMBLER (2009), é importante reconhecer 
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que o tamanho da equipe é apenas uma das várias questões que equipes ágeis enfrentam 

quando são trabalhadas em maior escala. Na IBM, por exemplo, estes fatores foram 

expandidos para considerar aspectos como: distribuição física; distribuição organizacional; 

conformidade regulamentar, cultural ou de barreira organizacional; a complexidade do 

sistema; e disciplinas corporativas (tais como arquitetura corporativa, reuso estratégico e 

gestão de portfólios). Segundo AMBLER (2009), a abordagem para a Governança é um dos 

vários fatores que afetam a capacidade de escalar técnicas de desenvolvimento ágil de 

software nas organizações. 

2.6.6 Designing an ‘adaptive’ enterprise architecture in Hewlett-Packard 

Segundo WILKINSON (2006), uma organização não pode se tornar adaptativa e um única 

vez. A criação de uma organização adaptável é uma jornada em que tecnologia, processos e 

organização (pessoas) devem estar alinhados para poderem ser transformados a atender às 

necessidades organizacionais de forma ágil e adaptável. 

Diante deste contexto, este trabalho aponta três etapas ou fases de maturidade para geração 

de uma organização adaptável: 

 Estabilidade: obter o controle dos ativos de TIC existentes, entender o que e como 

estão sendo usados; 

 Eficiência: alavancar melhores práticas e automatização de aspectos dos processos de 

TIC; 

 Agilidade: alinhar com a estratégia de negócios, focado em serviços com boa 

Governança e provendo automação através do ciclo de vida de TIC. 

A Figura 19 apresenta o caminho proposto por este trabalho rumo a uma organização 

adaptativa. Baseado neste e em outros pilares discutidos no trabalho, é proposta uma 

arquitetura organizacional “adaptativa”, a qual foi desenvolvida e experimentada na Hewlett-

Packard (HP). 
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Figura 19 - Caminho para uma organização adaptativa.  

Fonte: WILKINSON (2006). 

2.6.7 Agile Enterprise Reference Model 

O Agile Enterprise Reference Model (AERM) foi definido por Dove e Hartman, em 1996 

(DOVE; HARTMAN; BENSON, 1996), com a finalidade de estabelecer um perfil de 

definição para os gerentes de negócios e executivos responsáveis pelo planejamento 

estratégico, gestão operacional e reengenharia das organizações. O desenvolvimento do 

modelo foi patrocinado pelo Fórum da agilidade e dois objetivos principais foram definidos 

para o projeto: 

 Projetar uma estrutura de modelo de referência que efetivamente capture e exiba a 

essência de toda a competência da organização para a mudança tanto proativa como 

reativa; 

 Validar o projeto com um rico e abrangente exemplo que forneça um caso de referência 

instrutivo para uma organização inteira; 

Para o AERM foi criado um conjunto de 24 práticas de negócios interligadas em seis 

categorias: 

 Planejamento estratégico (3 práticas de negócios); 

 Business case (3 práticas de negócios); 

 Gestão de relacionamento organizacional (7 práticas de negócios); 

 Gestão do conhecimento (4 práticas de negócios); 

 Gestão da inovação (4 práticas de negócios); 
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 Métricas de desempenho (3 práticas de negócios). 

Cada uma das 24 práticas de negócios é apresentada em uma estrutura que fornece uma 

definição genérica, o framework e os módulos de uma prática de estudo de caso que se 

encaixa nessa definição, um conjunto de questões genéricas de mudança proativa e reativa, e 

estudos de caso com respostas para cada questão. 

Além disso, um modelo de maturidade para proficiência a mudanças foi desenvolvido com 

objetivo de avaliar e apresentar a competência de uma organização em se adaptar.  

O framework exibido na Figura 20 é a base para o modelo de maturidade proposto. Os 

cinco estágios de maturidade fornecem uma métrica para medir a proficiência de uma 

organização segundo dois eixos de interesse: proficiência a mudanças proativa e a mudanças 

reativa. As questões-chave de mudança para cada prática crítica de negócios foram 

desenvolvidas utilizando análise de respostas de capacidade, as quais se referem a uma 

coleção de métodos analíticos com base em oito domínios de mudança (quatro no campo 

proativo e quatro no campo reativo). 

Como uma organização progride através desses estágios de maturidade há uma ênfase 

específica e diferente em métricas distintas em cada etapa. Estas métricas são associadas com 

o processo de mudança em si e referem-se a: tempo necessário para realizar uma mudança; 

custo de realizar uma mudança; a qualidade (robustez) do processo de mudança; e a amplitude 

(escopo) da capacidade de mudança. 

 

Figura 20 - Framework de maturidade para proficiência a mudanças.  

Fonte: (DOVE; HARTMAN; BENSON, 1996) 

O estágio Accidental é caracterizado pela ausência de qualquer reconhecimento de 

processo de mudança, no entanto a mudança consegue ocorrer. O processo é ad hoc: 
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tipicamente exibindo falsos indícios e novas tentativas, datas de conclusão e custos 

imprevisíveis, resultados surpreendentes e efeitos colaterais e reações indesejáveis, além de 

consideráveis efeitos sobre o pessoal envolvido. Consequentemente alguns problemas podem 

ser apontados neste estágio: excessivas horas extras, várias tentativas de reengenharia, 

“combate a incêndios”, entre outros. 

O estágio Repeatable é tipicamente baseado em "lições aprendidas" a partir de atividades 

de mudança do passado. Especialistas e equipes talentosas são reconhecidos por sucessos 

anteriores e habilidades de repetir este sucesso em prazos relativamente rápidos. 

O estágio Defined, por sua vez, começa a reconhecer processos formais de mudança com 

procedimentos documentados. A base de colaboradores com potencial de sucesso é ampliada, 

assim como o processo e o talento intuitivo torna-se apreciado. Métricas para o processo de 

mudança são identificadas e a previsibilidade se torna um desejo viável. Normalmente 

procedimentos nesta fase são rígidos e com base em estudos de experiência e análise. 

Por outro lado, o estágio Managed caracteriza-se pela nomeação de gestores da mudança 

(engenheiros de negócios) com responsabilidades bem estabelecidas, embora não possam ser 

formalmente ainda chamados desta forma, e nem ser reconhecidos como tal. Uma base de 

conhecimento em evolução dos fundamentos do processo de mudança começa a emergir, a 

apreciação e participação no processo de mudança corporativo são encorajadas, 

procedimentos rígidos são descartados e a previsibilidade é padrão. 

Por fim, o estágio Mastered é caracterizado por princípios base, profunda apreciação de 

adaptabilidade; um entendimento de que o processo por si só não é suficiente; e uma 

engenharia consciente e manipulação das estruturas de práticas de negócio e infraestruturas 

organizacionais. Como um “bando de pássaros mergulhando e girando em unidade”, 

mudanças corporativas perdem seus status de evento e assumem uma postura de movimento 

com fluído constante. 

2.6.8 A Methodology to Form Agile Strategies in Manufacturing 

Organisations 

De acordo com SUN; ZHANG; VALOTA (2005), organizações normalmente possuem 

recursos limitados para garantir agilidade de manufatura considerando todos os aspectos do 

negócio. Segundo estes autores, agilidade é um ou o mais importante dos aspectos particulares 

que leva a falha nos negócios. Entretanto, é importante para as organizações de manufatura 

desenvolver estratégias de agilidade baseada na identificação de problemas relevantes ou 
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decorrentes, fraquezas e ausências de capacidades nos negócios e nos seus desempenhos. É 

importante identificar também um conjunto de práticas para resolver estes problemas. 

Baseado nestes requisitos, este trabalho propõe um método para assistir organizações de 

manufatura a formular estratégias ágeis. Este método é composto por três principais 

elementos: Agility Assessment Model, Decision Support Simulation Model e Best Practices 

Provider.  

O Agility Assessment Model é usado para modelar informações relacionadas à análise de 

agilidade de maneira estruturada. Estas informações incluem características de negócios das 

organizações, turbulências em seu ambiente de negócios, capacidades atuais e desempenhos 

durante as turbulências. Desta forma, a agilidade da organização é analisada sob três aspectos: 

 Agility Drivers: São as forças necessárias para uma organização garantir/melhorar a 

agilidade a partir de turbulências no ambiente de negócios; 

 Agility Capacities: São as habilidades para rapidamente responder as mudanças nos 

requisitos dos clientes e capturar/criar oportunidades em um ambiente de turbulências. 

 Agility Performances: São os desempenhos de uma empresa em situação de 

turbulência a partir de clientes em ambiente de negócios.  

Três ferramentas para avaliação de agilidade foram desenvolvidas para medir e analisar 

quantitativamente a agilidade de uma organização de manufatura: “Agility Drivers Metrics”, 

“Agility Capabilities Index” e “Agility Performance Measurement”. Estas ferramentas de 

foram projetadas em uma estrutura hierárquica. 

O Decision Support Simulation Model, por sua vez, é um mecanismo para facilitar a 

detecção de melhores práticas e melhorar a tomada de decisão. Uma vez que os modelos de 

medição de agilidade são estabelecidos para um número de organizações, a informação 

modelada é registrada em uma rede de três dimensões. Os parâmetros nas três dimensões 

representam a agilidade da organização em três aspectos: direcionadores (drivers), 

capacidades (capabilities) e desempenhos (performances).  

A partir destas dimensões, técnicas de reconhecimento de padrão podem ser aplicadas com 

objetivo de identificar organizações similares. Organizações similares podem então ser 

comparadas novamente umas com as outras, a fim de estabelecer relações entre os 

subconjuntos de direcionadores (drivers), capacidades (capabilities) e desempenhos 

(performances) de agilidade. O grande número de parâmetros usados para representar os três 

aspectos de agilidade dificultam o estabelecimento de relações por meio de abordagens 

tradicionais, a exemplo de abordagens estatísticas. Sendo assim, redes neurais são então 
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utilizadas com o objetivo de garimpar estas relações. Estas relações são registradas em um 

banco de dados. Quando um modelo de medição de agilidade é estabelecido em uma 

organização, este modelo está habilitado a ser comparado com organizações similares em um 

banco de dados que permite identificar fraquezas a partir das relações registradas. 

Por fim, a Best Practices Provider é uma biblioteca onde as melhores práticas para garantir 

ou melhorar um subconjunto de capacidades são registradas. As informações das práticas 

documentadas incluem uma descrição de práticas, situações aplicáveis, capacidades a serem 

melhoradas, procedimentos de implantação, recursos requeridos, métricas de maturidade, 

assim como melhorias para capacidades e casos de aplicação. Além disto, esta biblioteca é 

continuamente atualizada com novas práticas que são identificadas. 

A partir destes elementos, torna-se possível formar estratégias de agilidade baseado na 

identificação de fraquezas e de suas correlações com as práticas de negócio. O método de 

implementação ágil também é desenvolvido como um mecanismo de benchmarking baseado 

na web. Organizações de manufatura podem acessar um website e identificar fraquezas em 

suas capacidades e buscar melhores práticas associadas para formar suas estratégias de 

negócio. A Figura 21 apresenta o método proposto neste trabalho. 

 

Figura 21 - Uma Metodologia para formar estratégias ágeis.  

Fonte:(SUN; ZHANG; VALOTA, 2005) 

2.6.9  Análise Comparativa e Lacunas 

FILHO e AZEVEDO (2012) apresentam uma abordagem consolidada com o objetivo de 

construir um modelo para  SOA Governance que trate de questões relevantes para as 

organizações. Por outro lado, KORHONEN; YILDIZ; MYKKÄNEN (2009) apresentam uma 

das primeiras tentativas em criar um modelo de referência para a Governança de segurança 
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em SOA. Este trabalho se baseia numa proposta anterior que propõe uma abordagem para 

Governança de Arquiteturas Corporativas (ACs) e de Governança em Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC) (KORHONEN; HIEKKANEN; LÄHTEENMÄKI, 2009). 

LI; BIENNIER; GHEDIRA (2011) propõem um método para Governança Ágil de 

arquiteturas industriais multi-tier, baseado nos princípios de serviços de TIC (utilizando SOA 

e BPMN) e nas teorias lean e six sigma. Para tal, foram definidos três camadas para o método: 

Negócios, serviços e aplicação.  

WILKINSON (2006) descreve uma estratégia para organizações adaptativas desenvolvida 

e experimentada na empresa Hewlett-Packard (HP). Neste trabalho são definidos estágios de 

maturidade que tratam da típica evolução das organizações tradicionais ao nível adaptativo. 

DOVE; HARTMAN; BENSON (1996) apresentam um modelo de maturidade para avaliação 

da capacidade das organizações em rapidamente se adaptar diante de mudanças. 

SUN; ZHANG; VALOTA (2005), por sua vez, propõem um conjunto de ferramentas que 

analisam e medem quantitativamente a agilidade de organizações de manufatura. Por fim, 

AMBLER (2009) define um modelo de maturidade para Governança de processos ágeis para 

desenvolvimento de software. Este mesmo autor afirma que a Governança não é algo que é 

comumente associada a projetos de desenvolvimento ágil de software, mas que, projetos 

ágeis, assim como todos os outros projetos, podem e devem ser governados. 

A partir da análise dos trabalhos supracitados, algumas contribuições puderam ser 

corroboradas para esta tese de doutorado. Por exemplo, baseado nas áreas emergentes para 

Governança Ágil (mapeadas no Quadro 23), é possível observar que os trabalhos analisados 

abordam áreas diversas ao tema: 

 Dois tratam de SOA Governance (FILHO; AZEVEDO, 2012; KORHONEN; YILDIZ; 

MYKKÄNEN, 2009); 

 Um Agile IT Governance (KORHONEN; HIEKKANEN; LÄHTEENMÄKI, 2009); 

 Dois Enterprise Architecture (DOVE; HARTMAN; BENSON, 1996; WILKINSON, 

2006);  

 Um Lean Manufacturing (LI; BIENNIER; GHEDIRA, 2011);  

 Um Agile Manufacturing (SUN; ZHANG; VALOTA, 2005); 

 Um Governance for Agile Software Development (AMBLER, 2009). 

Destes, apenas três trabalhos apresentam propostas bem definidas envolvendo evolução 

sistemática e gradual baseada em estágios de maturidade. Segundo este universo, torna-se 

possível identificar trabalhos atuando em: Enterprise Architecture (DOVE; HARTMAN; 
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BENSON, 1996; WILKINSON, 2006) e Governance for Agile Software Development 

(AMBLER, 2009). Dentre estes, apenas dois detalham claramente seus processos e estágios 

para evolução de maturidade (AMBLER, 2009; DOVE; HARTMAN; BENSON, 1996). 

Desta forma, podemos observar que os resultados desta primeira análise demonstram 

evidências de possíveis lacunas para Agile IT Governance, principalmente envolvendo a 

aplicação de estágios de maturidade. 

Um outro fator interessante observado durante as análises dos trabalhos relacionados foi o 

nível de abrangência destes no que diz respeito a suas respectivas atuações envolvendo a TIC. 

Durante a revisão da literatura desta tese de doutorado foi constatado que, iniciativas para 

Governança, a exemplo do COBIT 5, seguem uma abordagem holística. Isto quer dizer que o 

COBIT 5 busca tratar as áreas da TIC de forma ampla e não tratando apenas de áreas 

específicas (apenas serviços de TIC, segurança da informação, operações, infraestrutura, entre 

outras). No entanto, para a Governança Ágil em TIC, não foram identificadas, durante nossos 

estudos, evidências que apontem iniciativas que sigam abordagem semelhante. Ao longo da 

análise dos trabalhos relacionados foi possível perceber apenas iniciativas com foco 

específico, a exemplo de: segurança da informação (KORHONEN; YILDIZ; MYKKÄNEN, 

2009), desenvolvimento de sistemas (AMBLER, 2009) e assim por diante.  

Diante deste contexto, esta tese de doutorado busca contribuir com as lacunas supracitadas 

através da proposição de um modelo que apoie a evolução sistemática e gradual de 

Governança Ágil em TIC, baseado em estágios de maturidade e seguindo uma abordagem 

holística. Este modelo foi denominado de MAnGve Maturity Model (M3) e traz contribuições 

para a área de Agile IT Governance (ver Quadro 23). O Quadro 17 apresenta uma visão 

geral de uma análise comparativa dos trabalhos relacionados anteriormente descritos. 
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Quadro 17 - Visão Geral dos Trabalhos Relacionados. 

Trabalhos 

Relacionados 
Principal Contribuição 

Área de atuação em 

Governança Ágil 

Promove evolução 

sistemática em estágios? 

Detalha processos e 

estágios de maturidade? 

Preocupa-se em 

tratar a Governança 

Ágil em TIC 

holisticamente? 

(DOVE; 

HARTMAN; 

BENSON, 1996) 

Um modelo de maturidade para proficiência a 

mudanças. 

Enterprise 

Architecture  
SIM SIM NÃO 

(SUN; ZHANG; 

VALOTA, 2005) 

Uma metodologia para implementação de 

manufatura ágil nas organizações 

Agile 

 Manufacturing 
NÃO NÃO NÃO 

(WILKINSON, 

2006) 
Uma estratégia para organizações adaptativas. 

Enterprise 

Architecture  
SIM NÃO NÃO 

 

(AMBLER, 2009) 

 

Um modelo de maturidade para Governança de 

processos para desenvolvimento ágil de software. 

Governance for Agile 

Software 

Development  

SIM SIM NÃO 

(KORHONEN; 

HIEKKANEN; 

LÄHTEENMÄKI, 

2009) 

Uma abordagem para a Governança de 

Arquiteturas Corporativas e de Tecnologia da 

Informação.  

Agile IT  

Governance 
NÃO NÃO NÃO 

(KORHONEN; 

YILDIZ; 

MYKKÄNEN, 

2009) 

Um modelo de referência para Governança de 

Segurança em SOA. 

SOA  

Governance  
NÃO NÃO NÃO 

(LI; BIENNIER; 

GHEDIRA, 2011) 

Um método para Governança Ágil de Arquiteturas 

Industriais multi-tiers. 

Lean  

Manufacturing 
NÃO NÃO NÃO 

 

(FILHO; 

AZEVEDO, 2012) 

 

Um modelo para SOA Governance. 
SOA  

Governance  
NÃO NÃO NÃO 

Fonte: Elaboração Própria.
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2.7 Considerações do Capítulo 

Neste capítulo foi apresentada a consolidação da base teórica constituída para esta 

pesquisa. Esta consolidação foi gerada por meio de uma revisão ad hoc da literatura composta 

por uma pesquisa bibliográfica inicial e dois estudos exploratórios. A pesquisa bibliográfica 

inicial focou nos objetos de investigação identificados durante o desenvolvimento do Desenho 

da Pesquisa (ver seção 1.3.8). Como resultado, foram obtidas visões gerais a respeito dos 

temas centrais que envolvem o trabalho (Agilidade no desenvolvimento de software; 

Governança em TIC; Modelos de maturidade e capacidade). Em seguida, foram realizados 

dois estudos exploratórios: um com objetivo de identificar iniciativas para evolução de 

maturidade no desenvolvimento de software e outro com foco no contexto da Governança em 

TIC. O objetivo destes estudos foi obter uma visão geral  do comportamento de ambas as 

áreas antes mesmo do aprofundamento em investigações sobre suas correlações. Como 

resultado, um conjunto de iniciativas foi levantado, inspirando assim o desenvolvimento do 

modelo de maturidade proposto nesta tese de doutorado. 

Além disto, importantes aspectos e lacunas puderam ser catalogados a partir dos trabalhos 

relacionados. O levantamento destes estudos tornou ainda mais clara as contribuições deste 

trabalho de pesquisa.  

Durante esta revisão da literatura, pudemos corroborar que a maioria das iniciativas que 

tratam de evolução de maturidade na Governança em TIC, não foram concebidas para 

aplicação em contexto mais ágil e prático. Estas iniciativas seguem uma estrutura mais 

tradicional, baseado por muitas vezes em um excesso de formalismo, o que dificulta 

instanciações para apoio a uma boa Governança Ágil em TIC.  

Diante deste contexto, esta tese de doutorado parte do pressuposto que um modelo de 

maturidade para Governança Ágil em TIC deve se basear em conjunto de princípios que 

norteiam a definição de uma estrutura mais ágil.  

No capítulo seguinte é apresentada uma revisão sistemática da literatura (RSL) que 

levantou o estado da arte da Governança Ágil no mundo. Esta RSL reforça o arcabouço 

teórico inicialmente constituído para esta pesquisa, aprofundando o conhecimento do 

pesquisador ao tema alvo deste trabalho. Como parte dos resultados obtidos nesta RSL, um 

conjunto de meta princípios para Governança Ágil foram mapeados. Estes meta princípios 

guiaram a construção de todo estrutura do modelo de maturidade proposto nesta pesquisa.
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3  
ESTADO DA ARTE EM 

GOVERNANÇA ÁGIL 

Este capítulo apresenta uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) que levanta o estado 

da arte em Governança Ágil no mundo. O conteúdo deste capítulo está estruturado conforme 

as seguintes seções: 

1. Introdução: esta seção apresenta uma contextualização a respeito desta RSL. 

2. Métodos Utilizados: esta seção demonstra os métodos utilizados durante esta RSL. 

3. Resultados e Discussão: esta seção apresenta os resultados obtidos com o estudo. 

4. Conclusões: esta seção fecha a discussão dos resultados obtidos. 

5. Resumo do Capítulo: esta seção apresenta uma breve síntese do que foi 

apresentado no capítulo. 

3.1 Introdução 

Obter agilidade no nível de negócios, especialmente em ambientes competitivos e com 

considerável necessidade de coordenação entre as várias unidades de negócio, demanda a 

aplicação de capacidades ágeis (por exemplo: flexibilidade, agilidade de resposta, 

adaptabilidade, entre outras) em consonância com capacidades de Governança (por exemplo: 

alinhamento estratégico, direção, destreza para executar controle, entre outras). Sob este 

contexto, a Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC ou TI) apresenta-se como o elo 

entre a capacidade de tomadas de decisão, o alinhamento estratégico e a competência de pôr 

em prática (de maneira concreta) táticas correlacionadas. 

Na realidade, o projeto e manutenção dos sistemas de TIC para a agilidade das 

organizações pode ser um desafio quando os produtos e serviços devem ser compatíveis com 

vários aspectos regulatórios (frequentemente com a necessidade de ser auditada).  
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Antes de prosseguir, mostra-se relevante diferenciar a bem conhecida abordagem 

específica (1) normalmente utilizada pelas organizações, tais como o desenvolvimento ágil de 

software ou manufatura ágil; da abordagem de Governança Ágil proposta por esta pesquisa 

(2). A primeira tem sua influência limitada a um resultado localizado, geralmente aplicado a 

alguns estágios da cadeia de valor (PORTER, 1985) da organização. A proposta apresentada 

por este trabalho introduz a aplicação de agilidade sobre o sistema responsável pelo sentido, 

resposta e coordenação de todo o corpo organizacional: o sistema de Governança (ou 

direção). A Figura 22 apresenta analogias entre ambas abordagens a fim de facilitar seu 

entendimento: na parte (A) usamos uma analogia que ilustra a anatomia de uma organização 

como um corpo humano; Enquanto isso a parte (B) refere-se às abordagens para o conceito de 

cadeia de valor conforme proposto por Porter (PORTER, 1985). 

 

 

 

É importante também esclarecer o significado de agilidade adotado por este trabalho. 

Estamos adotando a definição de agilidade proposta por Kruchten (KRUCHTEN, 2011) 

[S92]
4
 como: "a capacidade de uma organização reagir a mudanças em seu ambiente mais 

rápido do que a taxa dessas mudanças". Esta definição segue o propósito ou função de ser ágil 

para os negócios, unificando e padronizando abordagens ágeis e enxutas como simplesmente 

"ágil", ao invés de definir a agilidade por um conjunto rotulado de práticas ou por um 

conjunto de propriedades definidas em oposição à abordagem do Manifesto Ágil (BECK et 

al., 2001). 

                                                 
4
 As citações destacadas como [S*] são estudos incluídos nesta revisão sistemática, e suas referências 

completas estão disponíveis nos apêndices deste documento. 

Figura 22 - Anatomia de uma Organização: Uma analogia. 

 Fonte: (LUNA et al., 2014a) 
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Desta forma, assumimos esta como a definição de agilidade para este trabalho. Na 

realidade, reconhecemos que, enquanto a abordagem ágil está focada em reagir rapidamente 

às mudanças, a abordagem lean está focada em combater os desperdícios. Embora estas 

abordagens, por vezes, possam parecer contraditórias se analisadas em sua essência, 

acreditamos que o equilíbrio racional entre ambas podem resultar em uma abordagem "ágil" 

unificada capaz de conseguir um resultado melhor do que se fossem aplicados separadamente 

(WANG; CONBOY; CAWLEY, 2012) [S165]. 

Além disto, quando idealizamos a aplicação de agilidade sobre a Governança, a priori 

podemos ter a visão de ideias bastante antagônicas (um oximoro
5
). A Governança denota a 

ideia de mecanismos, controle, responsabilidade e autoridade, enquanto a agilidade transmite 

a ideia de informalidade, simplicidade, experimentação. No entanto, se o objetivo da 

organização é alcançar a agilidade dos negócios, entendemos que esta não pode ser alcançada 

sem o compromisso de todos os setores da organização, o qual, por sua vez não pode ser 

alcançado sem a Governança. 

Baseado nestas premissas surge então como questão relevante a compreensão de 

fenômenos relacionados à Governança Ágil e os respectivos contextos ao qual se aplicam. 

Uma vez que estes fenômenos tenham sido melhor investigados em sua essência (por 

exemplo: seu conceito e aplicação, bem como a forma como ele evoluiu ao longo do tempo) 

torna-se possível, em um segundo momento, sugerir contribuições, que possam ajudar as 

organizações a alcançar melhores resultados a custos e tempo reduzidos, aumentando assim 

sua qualidade e taxa de sucesso em práticas de Governança Ágil. 

Este capítulo apresenta uma revisão sistemática da literatura (abreviada pela sigla: RSL) 

realizada para mapear o estado da arte da Governança Ágil no mundo. Este estudo é parte de 

uma pesquisa mais ampla realizada pelos autores, a fim de identificar a aplicação combinada 

das capacidades ágeis e de Governança para melhorar a agilidade dos negócios, bem como 

para ampliar a compreensão de como esses arranjos podem ajudar as organizações a alcançar 

maior agilidade organizacional e apoiar a sua estratégia global. 

De acordo com DYBA et al. (2007), entender uma RSL é um importante passo para 

qualquer projeto de pesquisa. Ainda segundo estes mesmos autores, ao contrário de uma 

narrativa tradicional, uma RSL, busca o melhor das evidências disponíveis se apoiando em 

                                                 
5
 "Uma figura de linguagem na qual aparentemente termos contraditórios aparecem em conjunto." (OED, 

2013) 
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métodos explícitos e mais rigorosos. Além disto, uma RSL pode ser considerada um resumo 

que busca sintetizar e avaliar criticamente estudos relevantes em um tópico particular. 

Uma RSL, conhecida também como revisão sistemática, é um meio de identificar, avaliar 

e interpretar pesquisas disponíveis relacionadas a questões de pesquisa específicas, ou áreas 

temáticas, ou mesmo fenômenos de interesse. Os estudos individuais que contribuem para 

uma RSL são chamados de estudos primários, enquanto que a RSL propriamente dita é 

considerada como um estudo secundário (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007). 

Nas próximas seções deste capítulo são apresentados: os métodos, resultados, discussões e 

conclusões a respeito desta RSL. 

3.1.1 Background 

Esta seção descreve o campo da Governança Ágil, suas ideias centrais, o relacionamento 

deste domínio com outras disciplinas e o pensamento crítico a seu respeito. Inicialmente é 

apresentado um resumo de revisões anteriores relacionadas a literatura ágil, reafirmando a 

necessidade desta revisão. Por fim, são apresentadas as questões de pesquisa que guiaram o 

desenvolvimento deste estudo. 

3.1.1.1 Resumo de revisões anteriores 

Baseado em trabalhos relacionados, buscamos revisões sistemáticas anteriores 

relacionadas com o tema em muitos domínios. Por exemplo, DYBA; DINGSOYR (2008) 

apontam algumas evidências sobre a aplicação de agilidade além da área de Engenharia de 

Software, tais como: agile manufacturing, lean development, desenvolvimento de novos 

produtos, planejamento interativo, maturing architectural design ideas e gestão estratégica. 

Essas evidências foram muito úteis para a nossa revisão sistemática porque nos ofereceram 

algumas direções. Além disto, essas evidências apoiaram a classificação dos resultados desta 

pesquisa com maior precisão. 

WANG et al. (2009) [S17] realizaram um workshop ágil para identificação de lacunas da 

época e levantamento de áreas de pesquisas futuras. Da amostra de 161 artigos publicados na 

conferência XP até 2009, foram classificados dez deles como relacionados à área emergente 

de business agility. Esta área foi apontada como uma das seis tendências emergentes que 

seriam exploradas nos anos seguintes, apontando a direção para onde a investigação ágil 

deveria se voltar. Embora este estudo não possa ser considerado uma revisão sistemática, foi 

gerado um mapeamento de temas de pesquisa ágil que influenciou algumas das descobertas de 

nossa revisão sistemática. 
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Na indústria de manufatura, RAMAA; RANGASWAMY; SUBRAMANYA (2009) 

endereçam a escassez de pesquisas sobre sistemas de medição e métricas de desempenho de 

redes de cadeia de suprimento através da revisão da literatura contemporânea, desenvolvendo 

uma revisão sistemática de literatura. Seu estudo lista mais de 60 referências a outros estudos. 

Estes estudos apresentam quatro definições para Performance Measurement of Supply Chain 

(PMSC), bem como uma breve discussão sobre a evolução deste tema. 

Na área de Governança em TIC, QUMER (2007)[S54] apresenta um resumo de uma 

revisão e análise exploratória para identidade de conceitos relacionados, aspectos chave e 

importância da Governança em TIC, mas ele não se aprofunda na discussão. Do mesmo 

modo, Qumer propõe um conceitual “agile responsibility, accountability and business value 

governance model”, para grandes ambientes de desenvolvimento ágeis de software. De 

maneira semelhante, LUNA (2009) conduziu uma revisão exploratória sobre Governança 

Ágil, utilizando quatro bases de dados eletrônicas, encontrando 75 referências. Seu objetivo 

foi levantar conhecimento para propor um framework ágil para implementação e melhoraria 

de Governança nas organizações. Este framework ágil foi denominado de MAnGve, agindo 

como um "catalisador" para acelerar a implementação da Governança. 

Recentemente, WANG; CONBOY; CAWLEY (2012) [S165] realizaram uma análise de 

relatos de experiência para fornecer uma melhor compreensão das abordagens de lean 

software development e como elas são aplicadas no desenvolvimento ágil de software. As 

conclusões do estudo enriquecem a nossa compreensão de como lean pode ser aplicado no 

desenvolvimento ágil de software. Os autores identificaram seis tipos de aplicação lean nestes 

relatos de experiência e os categorizaram de uma forma mais sistêmica: i) non-purposeful 

combination of agile and lean; ii) agile within lean out-reach; iii) lean facilitating agile 

adoption; iv) lean within agile; v) from agile to lean; e vi) synchronizing agile and lean. 

No entanto, não foram encontradas revisões sistemáticas em outras áreas do conhecimento 

relacionadas com a combinação de capacidades ágeis com capacidades de Governança. Em 

outras palavras, aparentemente, nenhuma revisão sistemática sobre Governança Ágil havia 

ainda sido realizada. 

3.1.2 Objetivos desta revisão 

Preliminarmente, nenhuma revisão sistemática anterior para Governança Ágil foi 

identificada. As revisões apresentadas na seção anterior não podem ser consideradas 

sistemáticas, ou não tratam especificamente sobre o tema; nem abrangem a ampla aplicação 

deste campo de estudo. Em outras palavras, isso implica que executivos, profissionais, 
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pesquisadores e profissionais não possuíam uma referência unificada para obter uma visão 

geral sobre este domínio. 

Os autores desta revisão esperam que esta revisão seja útil para todos esses grupos, e que 

se torne claro que as afirmações sobre a Governança Ágil são sustentadas por estudos 

científicos. Para tal, este estudo tem como objetivo responder às seguintes questões de 

pesquisa (Research Questions - RQ): 

 RQ1: Qual é o estado da arte da Governança Ágil no mundo? 

 RQ2: Como o domínio de Governança Ágil tem evoluído? 

3.2 Métodos Utilizados 

O trabalho desenvolvido nesta revisão sistemática adota como referência metodológica 

uma combinação das seguintes abordagens: (DYBÅ; DINGSØYR, 2008; DYBA et al., 2007; 

KITCHENHAM; CHARTERS, 2007; KITCHENHAM et al., 2010). Esta seção descreve a 

abordagem resultante. 

3.2.1 Desenvolvimento do Protocolo de Pesquisa 

Um protocolo de pesquisa para a revisão sistemática foi desenvolvido cumprindo as 

diretrizes, políticas e procedimentos dos Guidelines de (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007) 

e complementado pela abordagem de (DYBA; DINGSOYR, 2008), bem como por consulta a 

especialistas ao tema e em métodos científicos. Sucintamente, o nosso protocolo estabelece: 

(i) As questões de pesquisa; (ii) A estratégia de pesquisa; (iii) Os critérios de inclusão, 

exclusão e de qualidade; (iv) A extração de dados; (v) e os métodos de síntese. O protocolo 

está disponível em versão completa na URL da seguinte referência: (LUNA et al., 2014b). 

3.2.2 Critérios de Inclusão e exclusão 

Em consonância com o protocolo de pesquisa, os estudos foram adequados para inclusão 

na revisão se eles ofereceram evidências que ajudaram a responder, total ou parcialmente, 

pelo menos, uma das questões de pesquisa (ver secção 3.1.2). Como este estudo é 

caracterizado como uma revisão sistemática, onde os autores apresentam clara intenção em 

identificar o máximo de evidências para apoio à construção de uma visão consistente sobre o 

estado da arte da Governança Ágil, não foi definido um limiar mínimo de qualidade para a 

exclusão de papers. Em outras palavras, a qualidade era um critério de classificação e 

avaliação da força das evidências, mas não foi um critério de eliminação (ver seção 3.2.6.1). 

Para inclusão, foram considerados válidos os estudos que abordaram a aplicação 

combinada entre capacidades de agilidade e capacidades de Governança. Estes estudos 
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poderiam ser qualitativos e/ou quantitativos, além de terem sido publicados até 2013 

(inclusive). Por fim, foi exigido que o estudo estivesse escrito em inglês para que pudesse ser 

realmente incluído no escopo desta revisão. 

No que diz respeito a exclusão, foram excluídos os estudos que não apresentaram foco 

em: ciência da computação, teoria geral da administração ou teoria geral de sistemas. Da 

mesma forma, conteúdos técnicos que não foram submetidos a um crivo de avaliação externa 

(a exemplo de: livros, relatórios técnicos, teses, etc.) também foram desconsiderados. Em uma 

vertente similar, estudos que não foram considerados artigos completos foram excluídos (tais 

como: resumos estendidos, palestras, apresentações, entre outros). Estudos que apresentaram 

pontos de vista pessoais ou opiniões também foram excluídos. Por fim, artigos que estavam 

nas áreas de pesquisa, mas que claramente não estavam relacionadas com as questões de 

interesse da revisão foram também desconsiderados. 

3.2.3 Fontes de dados e estratégia de busca 

Nossa estratégia de busca combinou bases eletrônicas científicas e o motor de busca da 

web do Google para identificar e recuperar toda a população de publicações que atenda aos 

critérios de elegibilidade previstos na seção 3.2.2. 

Foram pesquisadas as seguintes fontes eletrônicas: (1) ACM Digital library; (2) Scirus; (3) 

IEEE Xplore Digital Library; (4) ISI Web of Science; (5) ScienceDirect; (6) Scopus; (7) 

SpringerLink; (8) Google Scholar; (9) Publish or Perish (POP); e (10) Google PDF 

Documents. A Figura 23 descreve o processo de revisão sistemática e a quantidade de papers 

identificados e analisados, em cada fase.  

No estágio 1, os títulos, abstracts e palavras-chave nas bases de dados eletrônicas acima 

mencionados (exceto Google PDF Documents) foram pesquisados aplicando os seguintes 

termos de pesquisa: (1) “agile governance”; (2) “lean governance”; (3) agile OR agility OR 

lean; (4) governance OR govern OR government OR "public administration"; (5) business 

OR enterprise OR corporate; (6)"service management" OR "information technology" OR 

“information and communication technologies” OR IT OR ICT. Além disso, esses termos 

foram combinados pela aplicação dos operadores booleanos "OR" e "AND", o que implica 

que um artigo só foi incluído se as combinações dos termos para recuperação, foi coerente 

com a seguinte string de busca (S): 

 S = (1) OR (2) OR ((3) AND ((4) OR (5) OR (6)) 
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Figura 23 - Processo da Revisão Sistemática.  

Fonte: (LUNA et al., 2014a). 

Eventualmente, tivemos que ajustar a string de busca para a sintaxe de cada base de dados 

eletrônica, em outros casos, as pesquisas tiveram de ser realizadas em etapas complementares 

(devido à limitação da interface de pesquisa de cada base de dados), embora mantendo a 

mesma lógica. Enquanto isso, para o Google PDF Documents, devido à grande quantidade de 

resultados, a string de busca foi simplificada para: 

 S* = (1) OR (2) filetype:PDF daterange:..2013-12-31 

Baseado nessas dez fontes eletrônicas, a estratégia de pesquisa culminou em um total de 

2472 ''resultados" (ou" hits"), incluindo 1992 citações não duplicadas. 

3.2.4 Time de trabalho, ferramenta e pesquisa distribuída 

Ao mesmo tempo, ao longo desta revisão foi desenvolvido um software (uma ferramenta) 

para apoiar os procedimentos de pesquisa. Este desenvolvimento de software foi iterativo e 

incremental, bem como o banco de dados da pesquisa foi hospedado em nuvem, o que 

permitiu que a pesquisa fosse realizada com distribuição geográfica através da internet. Além 

disto, para cada etapa do estudo, novas interfaces e funcionalidades foram desenvolvidas para 
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a ferramenta e disponibilizadas aos pesquisadores. Esta ferramenta encontra-se disponível 

atualmente para membros do mesmo grupo de pesquisa. 

Durante os estágios de 1 a 4 a equipe foi organizada em grupos compostos por dois 

pesquisadores (ou "par"). Nos estágios 1 e 2, os pesquisadores foram organizados em quatro 

pares. Da mesma forma, nos estágios 3 e 4, os pesquisadores foram organizados em três pares. 

Enquanto isso, no estágio 5, o trabalho foi desenvolvido de forma individual, ou seja, neste 

estágio, as questões de pesquisa (Research Questions - RQs) foram distribuídas entre os 

pesquisadores. Em seguida, estes buscaram responder ao conjunto de RQs com base nas 

evidências encontradas. Os resultados foram submetidos a uma revisão e cruzamento de 

dados. 

3.2.5 Gestão das Citações, recuperação e decisões de inclusão 

No estágio 1, as bases de dados eletrônicas foram aleatoriamente distribuídas entre os 

pares. Citações significativas desta etapa foram registradas, complementadas, organizadas e 

catalogadas com a ajuda de Mendeley
6
. Os resultados (ou "hits") foram em seguida 

importados pela ferramenta desenvolvida para um banco de dados de pesquisa que estava 

hospedado na nuvem, onde foram registradas as fontes de cada citação e as duplicidades 

foram removidas através de seus "títulos". 

No estágio 2, os pesquisadores do mesmo par analisaram o título e abstract do mesmo 

"lote" de papers, resultado do estágio 1, definindo assim a sua importância para esta revisão 

sistemática. Em cada estágio, a decisão de recuperação dos pesquisadores, o status de 

recuperação e a decisão de elegibilidade foram registrados no banco de dados da pesquisa. O 

percentual de concordância foi calculado (80,6%) e os coeficientes de concordância Kappa 

(COHEN, 1960) observados para cada par. O Quadro 18 apresenta estas representações para 

cada estágio. O coeficiente Kappa para o estágio 2 das avaliações foi de 0,61, o que é definido 

como "considerável", de acordo com (LANDIS; KOCH, 1977). 

Quadro 18 - Coeficientes Kappa e Percentual de Concordância. 

Estágios Kappa Par 1 Kappa Par 2 Kappa Par 3 Kappa Par 4 
Kappa 

Estágio 

% 

Concordância 

2 0,88 0,57 0,28 0,23 0,61 80,6% 

3 0,74 0,70 0,39 - 0,65 86,6% 

4 0.78 0,88 0,72 - 0,80 91,1% 

Fonte: (LUNA et al., 2014a). 

                                                 
6
 Mendeley é um software desktop e web para gerenciamento e compartilhamento de trabalhos de 

pesquisa, organizando dados da pesquisa e com colaboração on-line (MENDELEY, 2013). 
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No estágio 3, os pesquisadores analisaram (além do título, resumo e palavras-chave) a 

introdução e conclusão para cada paper do estágio 2, para verificar a sua pertinência para a 

revisão sistemática. Sempre que havia certeza se um estudo cumpriu com os critérios de 

triagem, com base em título, resumo, introdução e conclusão, o paper foi incluído para o 

próximo estágio. O nível de concordância foi novamente calculado (86,6%) e o coeficiente 

Kappa para o estágio 3 de avaliação foi de 0,65, o que é caracterizado como "considerável" 

(LANDIS; KOCH, 1977). Todas as divergências foram tratadas por meio de discussão sempre 

envolvendo os dois pesquisadores do par. 

3.2.6 Análise Completa 

O estágio 4 foi composto pela extração de dados (Data Extraction - DE) e a avaliação da 

qualidade (Quality Assessment - QA) que ocorreram simultaneamente, mas por uma questão 

de clareza, serão explicadas separadamente. Os demais estudos foram lidos inteiramente, pelo 

menos duas vezes por cada pesquisa do mesmo par. 

Após a segunda leitura do paper, cada pesquisador (a partir do mesmo par) definiu sua 

decisão sobre a exclusão ou inclusão de cada paper na ferramenta de pesquisa. Quando ambos 

os pesquisadores do mesmo par terminaram a análise individual a ferramenta de pesquisa 

apontou os possíveis conflitos entre estes. 

Todas as divergências foram tratadas por meio de discussão envolvendo os dois 

pesquisadores do par, onde a dupla teve que chegar a um consenso, caso contrário, a avaliação 

da qualidade foi realizada (ver seção 3.2.6.1), o paper foi extraído (ver seção: 3.2.6.2), e 

incluído para o próximo estágio. As concordâncias foram novamente observadas (91,1%), e o 

coeficiente Kappa para a fase 4 foi de 0,80, o que é tipificado como "considerável" (LANDIS; 

KOCH, 1977). 

Este resultado foi mais uma prova da evolução do aprendizado da equipe neste processo 

de pesquisa. 

3.2.6.1 Análise da Qualidade 

Cada um dos demais estudos foi avaliado individualmente por cada pesquisador do 

mesmo par, em consonância com 13 critérios, em um processo no qual cada critério foi 

graduado em uma escala composta pelos seguintes valores: (2) quando o critério era 

abundante ou explicitamente cumprido; (1) quando o critério foi parcial ou implicitamente 

cumprido; (0) quando o critério foi ausente ou não é aplicável. Os critérios para avaliação de 

qualidade adotados para estes estudos são brevemente descritos no Quadro 19.  

Quadro 19 - Critérios para análise de qualidade. 
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Questões para avaliação de qualidade referentes ao rigor dos estudos. 

1. Há uma definição clara dos objetivos do estudo? 

2. Há uma definição clara das justificativas para o estudo? 

3. Há um embasamento teórico envolvendo os tópicos do estudo? 

4. Há uma definição clara da questão de pesquisa e/ou hipótese (s) do estudo? 

5. Há uma descrição adequada do contexto em que a pesquisa foi aplicada? 

6. São usados e descritos apropriados métodos de coleta de dados? 

7. Há uma descrição adequada da amostra e dos métodos utilizados para identificar e recrutar a amostra? 

8. Há descrições adequadas dos métodos utilizados para análise dos dados? 

Questões para avaliação de qualidade referentes à credibilidade dos estudos. 

9. São fornecidas pelo estudo claras respostas ou justificativas sobre a pergunta de pesquisa/hipótese? 

10. São fornecidas pelo estudo claras conclusões segundo os resultados obtidos? 

Questões para avaliação de qualidade referentes à relevância dos estudos. 

11. É fornecido pelo estudo a definição de Governança Ágil (AG) ou outra definição de algum conceito 

intimamente relacionado com AG? 

12. São fornecidas pelo estudo conclusões justificadas? 

13. São fornecidas pelo estudo discussões sobre ameaças de validade? 

Fonte: (LUNA et al., 2014a). 

Os critérios detalhados são divulgados no Apêndice A. Formulário de Avaliação de 

Qualidade do protocolo de pesquisa (LUNA et al., 2014b). Estes critérios foram resultado da 

análise do referencial metodológico para avaliar a qualidade da pesquisa qualitativa 

(MERRIAM, 2014), bem como os princípios e boas práticas estabelecidas para a condução de 

pesquisas empíricas em engenharia de software (DYBÅ; DINGSØYR, 2008; DYBA et al., 

2007; KITCHENHAM et al., 2009). 

Após a etapa de avaliação individual de qualidade, quando havia desentendimentos entre 

os valores atribuídos pelos pesquisadores em cada par sobre o mesmo estudo, a ferramenta 

apontou estas divergências e o par teve que chegar a um consenso, caso contrário, um terceiro 

pesquisador de outro par (geralmente o mais experiente) foi convidado a discutir as 

divergências. Antes do final deste estágio todas as divergências foram devidamente resolvidas 

por discussão. 

3.2.6.2 Extração de Dados 

Em seguida, as perguntas de pesquisa foram decompostas para identificação dos 

constructos de cada uma delas. O resultado desta etapa está disponível na Quadro 20.  
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Quadro 20 - Constructos e Questões de Pesquisa. 

RQ1: Qual é o estado da arte da Governança Ágil no mundo? 

Definição do fenômeno (significado). 

Caracterização do fenômeno. 

Estado da teoria e pesquisa. 

Campos relacionados: grupos. 

Contexto onde ocorrem: categorias. 

Tendências globais. 

RQ2: Como o domínio de Governança Ágil tem evoluído? 

Gênese. 

Evolução. 

Perspectivas. 

Fonte: (LUNA et al., 2014a). 

Ao longo de uma terceira leitura, os dados foram extraídos de todos os restantes estudos 

em conformidade com o formato de extração predeterminado conforme Apêndice B do 

protocolo de pesquisa disponível em (LUNA et al., 2014b). 

Todos os pesquisadores de cada par extraíram então dados por completo, a partir dos 

estudos até então selecionados, e então discutiram os dados extraídos durante reuniões para 

consenso. Essas evidências foram recolhidas para posterior análise qualitativa através de 

dados textuais. Ao final do estágio 4, 1949 cotas foram geradas apoiando assim a responder 

totalmente ou parcialmente pelo menos uma das questões da pesquisa. 

3.2.7 Síntese das Evidências 

Posteriormente, durante o estágio 5, utilizamos métodos de meta-análise e meta-

etnográfica qualitativa, conforme (NOBLIT; HARE, 1988), para sintetizar os dados extraídos 

dos estudos. Inicialmente, as cotas foram organizadas por questão de pesquisa e as 

codificações dos constructos foram complementadas, quando necessário. 

Também foi realizado um procedimento de codificação aberto para identificar aspectos 

complementares da relação entre os constructos e as categorias emergentes. Ao mesmo 

tempo, isto contribuiu para identificar palavras relevantes, ou classes de palavras, perante os 

dados coletados e então marcá-las como em conformidade aos objetivos da pesquisa. 

A segunda etapa da síntese foi verificar os principais conceitos e categorias de cada 

estudo, adotando termos do autor original. O processo foi responsável por organizar os 

conceitos-chave em forma tabular para permitir estudos transversais de comparação e a 



CAPÍTULO 3: ESTADO DA ARTE EM GOVERNANÇA ÁGIL 99 

 

MAnGve Maturity Model  HUMBERTO ROCHA DE ALMEIDA NETO 

interpretação mútua dos achados em significados de ordem superior, seguindo uma 

abordagem similar de comparação constante aplicada em análises de dados qualitativos 

(STRAUSS; CORBIN, 2008). Quando os pesquisadores identificaram divergências em suas 

conclusões, eles investigaram se estas poderiam ser elucidadas pelas distinções entre métodos 

ou natureza da definição dos estudos (BRITTEN et al., 2002).  

3.3 Resultados e Discussão 

Infelizmente, nossa análise não identificou nenhuma revisão sistemática anterior sobre 

Governança Ágil. Devido a isso, este trabalho pode ser considerado como a primeira revisão 

sistemática sobre a Governança Ágil, na qual foram identificados 167 estudos relacionados 

diretamente ou indiretamente a este domínio. A seguir, é apresentada uma discussão a respeito 

dos resultados obtidos com esta pesquisa. Para tal, serão apresentados: uma visão geral dos 

estudos, uma análise dos métodos de pesquisa utilizados por estes e uma discussão a respeito 

de suas qualidades metodológicas. Depois disto, serão abordados os grupos e categorias 

emergentes, seguido das questões de pesquisa e o estado da arte da Governança Ágil no 

mundo. Por fim, são apresentadas as forças das evidências destes achados, seguidas de suas 

implicações para a pesquisa e práticas alinhadas com contribuições emergentes e limitações 

desta revisão sistemática. 

3.3.1 Visão Geral dos Estudos 

Com relação à natureza dos estudos, 101 (60,5%) foram desenvolvidos por pesquisadores 

(na academia) e 66 (39,5%) foram realizados por profissionais ou tinham foco maior na 

indústria
7
. A Figura 24 apresenta o perfil de publicações ao longo do tempo, considerando os 

estudos selecionados, agrupados por ano. Nossa revisão não encontrou estudos relacionados 

com as questões de Governança Ágil antes de 1996. 

                                                 
7
 Ou seja, estudos foram realizados na indústria, mas às vezes foram realizados em parceria com 

pesquisadores ou até mesmo realizados por eles. 
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Figura 24 - Timeline da Revisão: Estudos por ano.  

Fonte: (LUNA et al., 2014a). 

Na mesma figura podemos observar três curvas: o perfil da publicação para academia (A) 

e para indústria (I), bem como o total de publicações (T) ao longo dos últimos anos. 

Considerando o fenômeno como um domínio em ascensão, podemos observar também os 

dados a partir de T com uma tendência de crescente linear (L).  

Quadro 21 - Estudos por tipo. 

Tipo de Estudo Estudos % 

Proposicional 70  41.9% 

Opinião de Especialistas 51  30.5% 

Empírico 36  21.6% 

Aplicação 10 6.0% 

Total 167 100% 

Fonte: (LUNA et al., 2014a). 

Cada publicação foi ainda classificada com base no tipo de estudo: apenas 36 papers 

(21,6%) puderam ser considerados como estudos empíricos
8
, o que indica a necessidade de 

realização de estudos com maior rigor científico para a área. O resultado desta análise é 

apresentado no Quadro 21. 

  

                                                 
8
 Quando o estudo demonstrou relevância e descrição coerente sobre os métodos aplicados (com rigor 

científico consistente), transmitindo que se baseou em evidências por meio de experimentação ou observação. 
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3.3.2 Métodos de Pesquisa 

Estatísticas considerando cada método de pesquisa identificado nas publicações são 

apresentadas no Quadro 22. No grupo misto foram concentrados os estudos com mais de um 

método de pesquisa. 

Quadro 22 - Estudos por Método de Pesquisa. 

Métodos de Pesquisa Estudos % 

Análise Exploratória 74 44,3% 

Estudo de Caso 36  21,6% 

Misto 21  12,6% 

Revisão da Literatura Exploratória 15 9,0% 

Survey 11 6,6% 

Relatório de Experiência 4 2,4% 

Workshop 4 2,4% 

Análise de Fator 1 0,6% 

Grounded Theory 1 0,6% 

Total 167 100% 

Fonte: (LUNA et al., 2014a). 

Ao mesmo tempo, EDMONDSON; MCMANUS (2007) defendem que o desenho da 

pesquisa tem de adaptar-se ao estado atual da teoria e pesquisa. Atualmente, estes autores 

organizam este estado em três classificações distintas: nascente, intermediário e maduro. De 

acordo com esta classificação, para Governança Ágil, o grande número de estudos 

qualitativos exploratórios indica que os estudos sobre esta área ainda estão amadurecendo, 

indicando que o estado atual da teoria e pesquisa sobre seus métodos ainda é, evidentemente, 

nascente. 

3.3.3 Qualidade Metodológica 

Cada estudo foi avaliado em conformidade com os 13 critérios de qualidade 

fundamentados em rigor, credibilidade e relevância, conforme descrito na seção 3.2.6.1 

No total, estes 13 critérios ofereceram uma medida do quanto realmente devemos estar 

confiantes, diante das evidências identificadas em cada estudo e como estas podem gerar 

contribuições de relevância para esta revisão. 

Todos os estudos incluídos nesta revisão foram classificados como "completos" ou 

"parciais" para o primeiro critério de triagem. Este primeiro critério remete-se a definição dos 

objetivos de cada estudo. Em geral, esta revisão encontrou muitas vezes que: os métodos não 

foram completamente detalhados; questões de viés, confiabilidade e validade nem sempre 
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foram explicitados; e frequentemente as abordagens de coleta e análise de dados também não 

foram bem caracterizadas. 

Além disto, cada estudo foi classificado de acordo com a sua pontuação de qualidade, em 

consequência da soma dos 13 critérios de qualidade individuais, atribuída pelos pesquisadores 

após consenso, antes do final do estágio 4. Em seguida, cada um dos 167 estudos recebeu um 

Índice de qualidade entre 0 e 26 pontos. Para esses 167 estudos (n), foi aplicado um 

tratamento estatístico de distribuição Pareto (HOSKING; WALLIS, 1987) para cálculo do 

Índice de Qualidade (Quality Score - QS). Estes resultados são apresentados na Figura 25. 

 

Figura 25 - Histograma: Distribuição de Pareto para Pontuação de Qualidade.  

Fonte: (LUNA et al., 2014a). 

Os resultados indicam que, apenas 72 estudos (43,1%) têm QS acima da média (QS média 

= 10,7 pontos). Conjuntamente, 146 estudos (87,4%) foram alocados nos primeiros seis 

intervalos de frequência com QS menor que 16 pontos (intervalos de 1 a 6). Em outras 

palavras, apenas 21 estudos (12,6%) foram alocados nos últimos quatro intervalos da Figura 

25 apresentando relativa qualidade de expressão de acordo os critérios de avaliação definidos 

para qualidade destes estudos. 

Além disso, cada artigo foi classificado sobre a convergência do estudo com os objetivos 

desta pesquisa, baseado na escala Likert (MAURER; PIERCE, 1998). Como consequência, o 

resultado desta classificação foi combinado com o resultado da avaliação da qualidade dos 

estudos, o que deu origem a Figura 26. Esta figura destaca a situação de cada paper sobre 

essas duas classificações: Qualidade x convergência. 
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Figura 26 - Dispersão: Índice de Qualidade versus Convergência da Síntese.  

Fonte: (LUNA et al., 2014a). 

Diante deste contexto, a Figura 26 pode ser analisada em quatro quadrantes, os quais 

foram obtidos utilizando como referência o ponto médio de cada escala, arbitrariamente 

definido. No primeiro quadrante (Q1) encontramos o melhor da qualidade e relevância, 

posicionando 34 estudos (20,4%); enquanto o segundo quadrante (Q2) apresenta seis estudos 

(3,6%) com bom índice de qualidade, mas com menor convergência com os objetivos desta 

revisão. Por outro lado, o terceiro quadrante (Q3) possui 49 estudos (29,3%) com pontuação 

de baixa qualidade e pouca convergência; por fim, o quarto quadrante (Q4) é representado por 

78 estudos (46,7%) com pontuação de baixa qualidade, apesar de uma boa convergência com 

os objetivos desta revisão. 

Além disto, 79,4% dos estudos colocados em Q1 foram classificados como empíricos. Em 

relação às iniciativas, esta revisão encontrou um rico conjunto de contribuições aplicáveis ao 

paradigma de Governança Ágil, tanto da academia quanto da indústria no que diz respeito a 

coerência e relevância sobre como os estudos foram realizados. 

Apesar de esta revisão priorizar a apresentação dos resultados dos estudos alocados no 

primeiro quadrante (Q1) da Figura 26, conforme critérios de qualidade dos estudos e 

respectivas convergências com os objetivos desta revisão, podemos afirmar que os demais 

estudos estão alinhados com o mesmo perfil identificado pelos estudos posicionados no Q1. 
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Assim, durante as discussões, deveremos complementar os resultados de Q1 com os 

resultados dos estudos de outros quadrantes, visando oferecer um melhor contexto para a 

apresentação de nossas conclusões, quando apropriado. 

3.3.4 Grupos e Categorias Emergentes  

O conjunto de evidências encontradas nesta revisão foi bastante heterogêneo, levando os 

pesquisadores a organizar estes estudos em quatro grandes grupos temáticos: (1) Software 

Engineering, (2) Enterprise, (3) Manufacturing e (4) Multidisciplinary. A seguir, são 

apresentados os estudos contidos nestes quatro grupos. Os 167 estudos foram classificados de 

acordo com a abordagem de comparação constante aplicada em análises qualitativas de dados 

(STRAUSS; CORBIN, 2008), seguindo uma estratégia bottom-up: Primeiramente tentamos 

identificar sua categoria emergente, depois tentamos relacioná-los e agrupá-los seguindo uma 

sequência de ciclos de refinamento. Sempre que possível esta classificação foi realizada de 

acordo com o ponto de vista dos próprios autores. Em outras palavras, quando os autores 

foram explícitos sobre a categoria do estudo, a sua classificação original foi preservada. 

Neste caso, os autores foram explícitos sobre esta classificação em 75 (44,9%) dos 167 

trabalhos selecionados. Em 92 casos (55,1%), a categoria do estudo não era explícita, então 

tivemos que comparar as características (conteúdo, objetivos e abordagem) do paper com as 

categorias previamente identificadas para então proceder com sua classificação. 

Em outros casos, os autores não foram explícitos sobre a categoria, bem como o paper não 

se encaixava com qualquer categoria previamente identificada. Nestes casos, tivemos de 

propor uma nova categoria com base nas características do paper. Houve casos em que os 

autores citaram mais de uma categoria para o estudo. Nesses casos, procuramos identificar 

qual categoria era predominante e mais consistente com o conteúdo do paper, para então 

prosseguir com a classificação do estudo. Após o primeiro ciclo de classificação para os 

estudos, começamos um processo de refinamento tentando rever e confirmar a classificação 

inicial de cada ciclo. Em cada ciclo deste processo, cada pesquisador revisou a classificação 

definida pelos demais. Todas as discordâncias foram tratadas através de discussão envolvendo 

todos os pesquisadores que participaram deste estágio da pesquisa.  Ao final, todos chegaram 

a um consenso. Quaisquer alterações na classificação destes estudos teve que ser submetida 

ao mesmo procedimento de revisão e verificação cruzada entre a equipe de pesquisadores. A 

identificação de categorias emergentes iniciou com 34 categorias originais. Depois de quatro 

ciclos de refinamento, estas foram reduzidas a 16 categorias, classificadas em quatro grandes 

grupos, conforme descrito no Quadro 23. 
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Quadro 23 - Grupos e Categorias Emergentes (exclusivos). 

Código Descrições Estudos % Características Foco 

G1 Software Engineering 62 37,2% Aplicação de capacidades ágeis sob as capacidades de Governança em Engenharia de Software Produção de Software 

GASD Governance for Agile Software Development 23 13,8% Aplicação de capacidades de Governança em desenvolvimento ágil de software Desenvolvimento Ágil de 

Software 

SOAG SOA Governance 20 12,0% Aplicação de capacidades ágeis sob as capacidades de Governança em Service-oriented Architecture Service-Oriented Architecture 

SDG Software Development Governance 17 10,2% Aplicação de capacidades ágeis sob as capacidades de Governança em desenvolvimento de software Desenvolvimento de Software 

SPIA Software Process Improvement (SPI) Agility 2 1,2% Aplicação de capacidades ágeis sob as capacidades de Governança em Software Process Improvment Software Process Improvment 

G2 Enterprise 61 36,6% Aplicação de capacidades ágeis sob as capacidades de Governança em Gestão de Negócios ou 

Administração Pública 

Organização como um todo 

EA Enterprise Architecture (EA) 24 14,4% Aplicação de capacidades ágeis sob as capacidades de Governança em Enterprise Architecture Enterprise Architecture 

AE Agile Enterprise 16 9,6% Aplicação de capacidades ágeis sob as capacidades de Governança no modus operandi da organização 

(Negócios e Administração pública) 

Agilidade organizacional e 

capacidade de resposta 

e-Gov e-Government 10 6% Aplicação de capacidades ágeis sob as capacidades de Governança relacionada a Governo Eletrônico Governo Eletrônico 

APA Agile Public Administration 9 5,4% Aplicação de capacidades ágeis sob as capacidades de Governança na Administração Pública Governo 

l-Gov Lean-Government 2 1,2% Aplicação de capacidades Lean sob as capacidades de Governança em soluções para o Governo 

eletrônico 

Governo 

G3 Manufacturing 21 12,6% Aplicação de capacidades ágeis sob as capacidades de Governança em Manufatura Indústria de Manufatura 

AM Agile Manufacturing 12 7,2% Aplicação de capacidades ágeis sobre as capacidades de Governança no processo de manufatura Manufatura 

ASC Agile Supply Chain 8 4,8% Aplicação de capacidades ágeis sobre as capacidades de Governança em Supply Chain  Logística 

LM Lean Manufacturing 1 0,6% Aplicação de capacidades Lean sobre as capacidades de Governança na manufatura Manufatura 

G4 Multidisciplinary 23 13,8% Aplicação de capacidades ágeis sob as capacidades de Governança em várias áreas de 

conhecimento 

Abordagem Holística e 

Ampla 

AITG Agile IT Governance 7 4,2% Aplicação de capacidades ágeis em IT Governance Governança em TIC 

APPG Agile Projects and Portfolio Governance 6 3,6% Aplicação de capacidades ágeis sob as capacidades de Governança em Gestão de Projetos e Portfólio Projetos 

SG Service Governance 5 3,0% Aplicação de capacidades ágeis sob as capacidades de Governança em Gestão de Serviços Serviços 

LG Lean Governance 5 3,0% Aplicação de capacidades Lean sob as capacidades de Governança em IT Governance Governança em TIC 

- Total 167 100% - - 

Fonte: (LUNA et al., 2014a).



CAPÍTULO 3: ESTADO DA ARTE EM GOVERNANÇA ÁGIL 106 

 

MAnGve Maturity Model  HUMBERTO ROCHA DE ALMEIDA NETO 

 

No entanto, estes grupos não estão isolados uns dos outros. Na verdade, eles têm uma 

forte relação entre si, tal como representado na Figura 27. Além disso, este valor é o 

resultado de uma segunda classificação, considerando a natureza não exclusiva destes estudos 

diante dos quatro grandes grupos apresentados no Quadro 23. Em outras palavras, adotando a 

mesma abordagem de revisão e verificação cruzada aplicada na classificação exclusiva, foram 

aplicadas classificações para cada estudo, procurando sempre identificar sua relação com os 

grandes grupos, segundo as suas características. 

 

Figura 27 - Relacionamento Emergente (não-exclusivo) entre os Grandes Grupos.  

Fonte: (LUNA et al., 2014a). 

Analisando os dados do Quadro 23 e as descrições de cada categoria, ainda poderíamos 

tentar agrupar algumas destas por foco (ou orientação principal). Seguindo esta abordagem, o 

grupo G1 não seria afetado. No entanto, no grupo G2, a categoria Lean-Government (l-Gov) 

poderia ser agrupada com a categoria e-Government (e-Gov), devido a segunda pode ser 

encarada como uma abordagem mais específica da primeira e possuir foco semelhante: 

aplicação de abordagens Leans ou ágeis no governo. Isto aumentaria a representatividade 

desta categoria para 12 estudos (7,2%). 
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Da mesma forma, no grupo G3, a categoria Lean Manufacturing (LM) poderia ser 

agrupada na categoria Agile Manufacturing (AM), já que ambas apresentam foco 

semelhantes: manufatura. Isto também alteraria sua representatividade para 13 estudos 

(7,8%). De maneira semelhante, no grupo G4, a categoria Lean Governance (LG) poderia ser 

agrupada em Agile IT Governance (AITG), devido a ambas as categorias tratarem de: 

Governança em TIC. Isto aumentaria sua representatividade para 12 estudos (7,2%). No 

entanto, após discussão entre os pesquisadores envolvidos neste estudo, foi decidido manter a 

classificação original como categorização final dos resultados. 

Independentemente dos grupos e categorias identificadas por esta revisão, apesar do grupo 

G1 possuir a maior parte dos papers isolados (23,4% dos 167 papers não têm relação com o 

outro grupo), a Figura 27 indica que a relação é mais densa entre o G2 e G4 (setores E U G U 

H U J), devido a 29,2% dos papers selecionados estar nestas regiões de interseção. Estes 

achados demonstram a natureza holística do grupo G4 e a ampla abordagem do grupo G2, na 

medida em que o foco deste último grupo é a organização como um todo. 

Comparando os valores entre o Quadro 23 e a Figura 27 é possível identificar uma 

mudança no tipo de representatividade de cada grupo. Acontece que quando somamos a 

contribuição de cada setor a partir de cada grupo (mesmo considerando cada intersecção mais 

de uma vez, devido a alguns destes pertencerem a mais de um grupo), a representatividade 

não se comportou como exclusiva: G2 (52%) > G4 (44%) > G1 (43%) > G3 (13%).  

Esta situação ocorre provavelmente devido a alguns estudos originalmente classificados 

exclusivamente, terem sido classificados também em outros grupos, em consonância com as 

suas respectivas características. Este fenômeno não aconteceu com a mesma intensidade com 

os papers dos grupos G1 e G3. Isto se da devido ao fato de suas categorias serem mais 

específicas e possuírem um escopo mais bem definido. Essas evidências não só demonstram a 

natureza multidisciplinar dos fenômenos de Governança Ágil, bem como demonstram um alto 

grau de interseção entre seus grupos emergentes. 

3.3.5 Gênese e Evolução 

Baseado nas evidências encontradas nesta revisão, também foi construída uma timeline a 

fim de identificar aspectos relevantes na formação do domínio de Governança Ágil, bem 

como compreender sua gênese e evolução. A Figura 28 apresenta a timeline construída partir 

das evidências identificadas por esta revisão. 
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Esta revisão recuperou o recente histórico do domínio de Governança Ágil a partir de 

seus achados. A partir da Figura 28, é possível perceber uma relação de origem com o “lean 

thinking”, iniciado na década de 1950 pela indústria japonesa (JONES et al., 1999; WANG; 

LANE; CONBOY, 2011) [S117] [S69]. Para uma melhor compreensão da relação temporal 

entre esses fatos, foram então traçados alguns marcos com objetivo de destacar o avanço da 

importância de questões relacionadas a Governança nos negócios. Entre estes marcos é 

possível destacar: a Basileia I, o primeiro dos três marcos regulatórios mais importantes no 

mercado bancário (BIS, 2010), bem como a Sarbanes Oxley, o marco regulatório mais 

importante no mercado de capitais (ACT, 2002). Esta revisão encontrou evidências de que a 

filosofia ágil teve início na indústria de manufatura (NAGEL, 1991), 10 anos antes mesmo do 

Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software (BECK et al., 2001). Na realidade, o 

“agility thinking” entrou na literatura no início de 1990 (SHARIFI; BARCLAY; GOUGH, 

1997)[S33]. No entanto, como afirmado por SUN; ZHANG; VALOTA (2005) [S28], logo 

após a introdução do paradigma de manufatura ágil por Nagel (NAGEL, 1991), esse conceito 

ganhou uma atenção significativa, tanto da academia quanto da indústria. 

 

Figura 28 - Timeline: Gênese da Governança Ágil.  

Fonte: (LUNA et al., 2014a). 

Uma boa evidência para entender a gênese e evolução dos fenômenos de Governança Ágil 

é analisar como o conceito empregado para descrever este domínio foi evoluindo ao longo do 
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tempo. Esta revisão encontrou apenas cinco
9
 estudos onde foram encontradas definições que 

buscavam caracterizar o domínio de Governança Ágil. Esses estudos e suas respectivas 

definições são apresentados no Quadro 24. 

Quadro 24 - Definições para Governança Ágil. 

Autor (ano) [Referência] Foco Definição para Governança Ágil 

QUMER,(2007)  

[S54] 

 

Agile 

Software 

Development 

“an integrated agile governance involves lightweight, 

collaborative, communication-oriented, economical and 

evolving effective accountability framework, controls, 
processes, structures to maximize agile business value, by 

the strategic alignment of business-agile goals, 

performance and risk management”. 

CHENG; JANSEN; 

REMMERS (2009b) 

[S63] 

Software 

Development 

Governance 

“the accountability and responsibility of management, 
adopting agile software development methods, and 

establishing measurement and control mechanisms in an 

agile environment”. 

  

LUNA et al. (2010b) 

[S60] 

Agile IT 

Governance 

 

“is the process of defining and implementing the IT 

infrastructure that provides support to strategic business 

objectives of the organization, which is jointly owned by IT 

and the various business units and instructed to direct all 

involved in obtaining competitive differential strategic 

through the values and principles of the Agile Software 

Development Manifesto”. 

LUNA; KRUCHTEN; 

MOURA (2013) 

[S150] 

Multidisciplinary “the ‘means’ by which strategic competitive advantages 

ought to be achieved and improved on the organizational 

environment, under an agile approach in order to deliver 

faster, better, and cheaper value to the business.” 

Fonte: (LUNA et al., 2014a). 

Seguindo uma ordem cronológica, em 2007 a Governança Ágil foi concebida pela 

primeira vez em um contexto de Agile Software Development. Neste meio tempo, em 2008, 

foi realizado o primeiro Workshop sobre Software Development Governance (SDG), liderado 

por DUBINSKY, CHULANI, KRUCHTEN (2008), como um marco do momento em que 

este tema alcançou significativo reconhecimento pela Engenharia de Software. Observando o 

Quadro 24 podemos perceber que a definição de Governança Ágil gradualmente expandiu 

seu foco para Software Development Governance (SDG) em 2009, e em seguida para a 

Governança em TIC em 2010. Em seguida, este foco evoluiu para tratar de uma abordagem 

multidisciplinar em 2013. Este comportamento é coerente com o de um domínio que ainda 

está em formação e os autores começam a perceber sua amplitude e relações entre os diversos 

contextos em que os fenômenos se manifestam, de forma ampla e de face holística, diante de 

sua natureza multidisciplinar. 

                                                 
9
 O estudo (QUMER; HENDERSON-SELLERS, 2008) [S75] cita a mesma definição de (QUMER, 

2007)[S54]. 
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Além disso, a Figura 24 denota um processo de rápida ascensão sobre o número total de 

publicações (T) encontradas por esta revisão. Este comportamento mostra-se mais evidente 

depois de 2001, quase dobrando no intervalo 2001 à 2006 e quase triplicando em 2007. 

Acreditamos que o comportamento da "curva T" está de acordo com a ideia de que este é um 

campo de estudo recente e ainda em desenvolvimento. 

3.3.6 Estado da Arte 

Os estudos que tratam sobre a adoção e introdução de métodos ágeis sobre as capacidades 

de Governança estão ainda numa fase inicial. Muitos deles foram apresentados como um 

conjunto de boas intenções, mas sem um rigor científico, o que compromete sua credibilidade 

e aplicabilidade.  

Por outro lado, a grande imagem retratada por todos eles não dão uma visão unificada das 

práticas atuais, mas oferece uma simples ideia da experiência e de vários resultados 

fragmentados. Estas questões se potencializam quando abordamos os aspectos da agilidade 

em matéria de Governança, uma jovem e emergente área de oito anos de idade, considerando 

a publicação da primeira definição de Governança Ágil por Qumer em 2007 (QUMER, 2007) 

[S54]. 

Por meio da análise da timeline de publicações da Figura 24 podemos perceber duas fases 

em que os fenômenos de Governança Ágil recentemente passaram: (1) o período até 2006: em 

que podemos observar sinais tímidos de Governança Ágil com fenômenos em formação 

expressos por poucas e intermitentes publicações; e (2) o período após 2006: quando os 

fenômenos começam a tomar forma, com as primeiras definições publicadas, algumas 

categorias emergentes e o início da construção de uma linguagem comum para a área, embora 

ainda com muitos ruídos, distorções e ambiguidades. Como consequência, pode-se sugerir 

que o próximo grande evento sobre esses fenômenos poderá estar relacionado com a difusão 

desta linguagem, possibilitando uma comunicação mais adequada e eficaz entre estudiosos e 

profissionais da área. Este momento seria de grande relevância ao apoio de uma melhor 

comunicação entre academia e indústria, tornando a compreensão do fenômeno mais clara e 

conduzindo este domínio a um novo patamar de seu desenvolvimento. 

No que diz respeito ao posicionamento do fenômeno, podemos entender a Governança 

Ágil como um fenômeno sócio-técnico, posicionado em uma faixa caótica entre a inovação e 

práticas emergentes da filosofia ágil (e lean) e do status quo das melhores práticas 
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empregadas e demandadas pelas questões de Governança. A Figura 29 apresenta uma 

proposta de posicionamento deste fenômeno.  

 

Figura 29 - Posicionamento do fenômeno de Governança Ágil.  

Fonte: (LUNA et al., 2014a). 

WATSON (2004), tratando de subsistemas técnicos e sociais existentes nos sistemas de 

informação, oferece indícios sobre a necessidade de que ambos sejam considerados na 

Governança em TIC. Segundo este autor, os subsistemas técnicos referem-se ao processo 

responsável pela conversão das entradas em saídas do sistema, e isto deve ser continuamente 

controlado para que se possam atingir os objetivos desejados. Os subsistemas sociais, por sua 

vez, não podem restringir-se à delegação de tarefas técnicas para o controle das atividades das 

pessoas envolvidas. Em qualquer mudança que venha a alterar a configuração de um sistema 

social, seu impacto deve ser considerado nos sistemas tecnológicos, de forma a buscar uma 

melhoria na qualidade da vida dos trabalhadores e dos grupos envolvidos. O princípio da 

abordagem sócio-técnica é a busca constante pela otimização conjunta dos subsistemas 

tecnológicos e sociais, considerando-se explicitamente a interdependência entre ambos, para 

que trabalhem harmonicamente. 

A natureza sócio-técnica da Governança Ágil pode ser fundamentada através do 

entendimento de sua posição entre as interseções de aspectos técnicos e sociais: considerando 

as pessoas como agentes de mudança nas organizações, em contextos em que a tecnologia é 
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um elemento chave. Na realidade, a filosofia chaordic foi proposta por Dee Hock, fundador e 

CEO emérito da associação de cartão de crédito VISA (HOCK, 2005), como "um sistema de 

organização que combina características de caos e ordem" (HOCK, 1999). Segundo Dee, esta 

filosofia promove ambientes de negócios harmoniosos e férteis, considerando que a dualidade 

de coexistência entre o caos e a ordem acaba se tornando um habitat propício para a 

aprendizagem, transformação, crescimento, criatividade e inovação. 

Neste contexto, a Governança Ágil herda elementos chaordic do paradigma ágil (entre os 

quais podemos citar as capacidades ágeis e lean) e adquire elementos de ordem do paradigma 

de Governança (entre os quais se incluem aspectos legais e regulamentares). Esta abordagem 

desmistifica a discussão mencionada anteriormente que sugere agilidade e Governança como 

supostas ideias antagônicas. Ao mesmo tempo, também dá impulso para a consolidação desse 

conceito como um equilíbrio criativo e inovador entre caos e ordem, além do modelo 

convencional de comando e controle. 

Em um ponto de vista complementar, é possível ainda identificar dois movimentos de 

tendências aos fenômenos do paradigma de Governança Ágil baseado na Figura 29 e nas 

categorias descritas no Quadro 23: 

 Tendência 1: Na maior parte das categorias relacionadas aos grupos G1(Software 

Engineering) e G3 (Manufacturing), a tendência é que sejam desenvolvidos esforços 

com vistas à trazer práticas de Governança para as suas questões centrais, 

aproveitando a cultura ágil já existente em seus ambientes; 

 Tendência 2: Por outro lado, principalmente as categorias compreendidas 

relacionados aos grupos G2 (Enterprise) e G4 (Multidisciplinary), a tendência é 

promover esforço da aplicação conjunta de capacidades ágeis e capacidades de 

Governança com vistas ao alcance de melhores resultados às suas questões centrais. 

Embora esses movimentos possam parecer contraditórios, devido a apontar diferentes (e 

aparentemente antagonistas) instruções para o mesmo fenômeno, estes devem ser observados 

apenas como um ponto de partida para atingir os mesmos resultados: aplicar capacidades 

ágeis e de Governança de forma combinada. Em outras palavras, eles são, na verdade, “spin 

convergent” (em um movimento espiral), porque o vetor resultante dessas duas forças chega 

ao mesmo resultado: unificando, adaptando e acomodando componentes particulares e 

questões específicas em cada área de aplicação. Tudo isto com objeto central de entregar valor 

mais rápido, melhor e mais barato para o negócio. 

As evidências encontradas por esta revisão nos levam a perceber a necessidade de 

desenvolvimento de uma ontologia para o paradigma de Governança Ágil, com "explícitas 
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especificações formais de termos do domínio e das relações entre eles" (GRUBER, 1993), 

organizando e relacionando os conceitos, sinônimos e termos adequados para expressar as 

ideias de forma clara, direta e objetiva. 

Se por um lado, há um conjunto de princípios, práticas e valores provenientes de áreas 

subjacentes (como Software Engineering, Manufacturing, Government e Business 

management) úteis para serem aplicados em um contexto de Governança Ágil. Por outro lado, 

este conjunto ainda não está organizado e sistematizado para aplicação direta e imediata: ele 

precisa ser traduzido e adaptado para cada contexto específico. Da mesma maneira, o 

conhecimento disponível tem de ser adequado para o amplo contexto deste domínio, e nossa 

revisão não encontrou um guia, modelo ou framework que possa apoiar a aplicação desse 

conhecimento de uma maneira sistemática e gradual. Acreditamos que todo este conjunto de 

conhecimentos pode ser organizado, conectado e sistematizado segundo algum tipo de 

estrutura (BORDAGE, 2009). 

3.3.7 Contribuições Emergentes 

Durante o processo de síntese e refinamento dos achados desta revisão, nossa percepção e 

sensibilidade foram moldadas pela riqueza de detalhes identificados sobre Governança Ágil 

nas diferentes áreas de especialização identificadas. Isto nos guiou para geração de uma nova 

contribuição, a fim de fornecer algum impulso inicial para apoio ao desenvolvimento deste 

campo de pesquisa.  

A evidência emergente desta revisão nos leva a crer que a Governança Ágil pode ser 

ampla e holística, definindo-a como: 

"A capacidade
10

 das sociedades humanas perceberem, adaptar-se e responder 

rapidamente e de forma sustentável às mudanças em seu ambiente, por meio da combinação 

coordenada das capacidades ágeis e lean com capacidades de Governança, a fim de entregar 

valor
11

 mais rápido, melhor e mais barato para o seu core business". 

Quando mencionamos o termo "sociedades humanas", tentamos abranger qualquer tipo 

de organização, tais como: empresas de qualquer setor, instituições sem fins lucrativos, bem 

como os governos em qualquer nível ou conjunção (cidades, províncias, países, ou mesmo 

associações de governos, por exemplo, a Organização das Nações Unidas). 

Por sua vez, "core business" é a "razão de viver" de qualquer organização, a causa da sua 

existência. Quando uma organização identifica os seus clientes e reconhece que tipo de 

                                                 
10

 “A habilidade ou talento natural ou adquirida” (TFD, 2013). 
11

 “Um termo informal, que inclui todas as formas de valor que determinam a saúde e o bem-estar da 

organização ao longo de sua existência (BD, 2013)”. 
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benefício ou valor (por meio de produtos e/ou serviços) ela pode agregar aos clientes, 

cumprindo assim a sua missão institucional, esta está lidando com o seu core business. Este 

conceito pode ser aplicado para qualquer tipo de organização, por exemplo: no caso de uma 

empresa pode ser a atividade alvo para atingir o lucro, para uma ONG
12

 pode ser uma 

variedade de serviços e funções humanitárias e para os governos podem ser as iniciativas para 

promover o bem-estar de seus cidadãos. 

Gradualmente, a agilidade dos negócios tornou-se uma expressão que não se restringe 

apenas ao universo das organizações com fins lucrativos. Em consonância com a definição 

proposta, refinamos então uma nova definição para a agilidade dos negócios como: 

"A capacidade de entregar valor mais rápido, melhor e mais barato para o core 

business". 

Esta nova definição de Governança Ágil está sendo apresentada, com objetivo de ser 

abrangente o suficiente para cobrir todas as áreas identificadas por esta pesquisa, ao mesmo 

tempo em que é específica o suficiente para ser útil e aplicável em cada um desses contextos. 

Isto evita o surgimento de outra definição desconectada da natureza multidisciplinar deste 

amplo e recente campo de estudo. 

Nossa proposta busca uma nova perspectiva sobre a Governança, trazendo elementos 

facilitadores da filosofia ágil para composição de um paradigma inovador, mais resiliente e 

flexível. Neste contexto, todo o conhecimento relevante e útil existente relacionado com os 

temas Governança e agilidade têm de ser sistematicamente organizados, complementados e 

ter escopos e limites melhor definidos.  

Ao mesmo tempo, a síntese de nossos achados, quando combinada com a abordagem de 

métodos ágeis em capacidades de Governança, nos leva a propor os seguintes seis meta-

princípios para Governança Ágil, a fim de orientar futuras pesquisas e, especialmente, para 

conduzir práticas: 

 Boa o suficiente: "O nível de Governança deve ser sempre adaptado ao contexto 

organizacional". O nível de Governança requerida para garantir agilidade dos 

negócios deve ser equilibrada e ajustada, quando necessário, tendo em conta as 

condições particulares e o timing
13

 de cada organização. Este meta-princípio deve 

conduzir os profissionais e pesquisadores para refletir e considerar os contrapostos  

                                                 
12

 "Uma organização não-governamental (ONG) é qualquer organização sem fins lucrativos, um grupo de 

cidadãos voluntários que se organiza em nível local, nacional ou internacional." (NGO GLOBAL NETWORK, 

2014) 
13

 "A seleção do melhor momento para fazer ou dizer algo, a fim de alcançar o efeito desejado." (EXIN, 

2009) 
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vividos por cada organização, sem expor ao perigo os aspectos regulatórios ou regras 

de mercado. Em outras palavras, pode ser realizado respeitando as particularidades de 

cada ambiente.  

 Orientada aos negócios: "O negócio deve ser a razão para cada decisão e ação". As 

decisões de qualquer natureza, em qualquer instância da organização, devem ser 

conduzidas por e para o negócio. Em outras palavras, todas as decisões em qualquer 

unidade de negócios, a partir de toda a organização (incluindo suas conjunções e 

setores específicos) devem ser tomadas tendo em conta a estratégia de negócios. As 

pessoas têm que pensar cada decisão, projeto e abordagem para satisfazer suas 

necessidades e prioridades. As equipes devem criar uma cultura ampla que possa 

influenciar o comportamento coletivo em toda a empresa, a fim de dar origem a uma 

consciência organizacional coesa. Como resultado do alinhamento entre a camada de 

negócios e a camada de Governança, bem como as conexões entre cada unidade de 

toda a organização, devem funcionar como uma relação simbiótica. Isto leva a 

organização a aumentar sua flexibilidade e reduzir tempo de resposta quando o 

negócio exige adaptação rápida de infraestrutura segundo suas necessidades. 

 Com foco no Humano: "As pessoas precisam se sentir valorizadas e incentivados a 

participar criativamente". As pessoas têm que ser valorizadas como um elemento-

chave de mudança e a força motriz nas organizações, assim como devem ser 

encorajadas a contribuir criativamente para os objetivos de negócio. Nas organizações 

existem pessoas que realizam, controlam e decidem sobre os processos, na medida em 

se faz necessário líderes que visam a criação de valor na organização por meio da 

obtenção do melhor das pessoas, motivando-as estrategicamente para obter o 

engajamento necessário para o negócio. No entanto, a maior parte dos métodos e 

ferramentas para Governança vigentes ainda são concentrados em estruturas e 

processos. A necessidade de entender as pessoas como um componente essencial e 

criativo das estruturas e processos é um fator crítico de sucesso para iniciativas de 

Governança. Ao mesmo tempo, a criação de mecanismos eficazes de incentivo e apoio 

ao relacionamento, comunicação e colaboração entre as pessoas também se mostra 

imperativa. 

 Baseada em conquistas rápidas: "As conquistas rápidas têm de ser celebradas e 

usadas para obter mais impulso e resultados". As conquistas rápidas alcançadas pela 

equipe devem ser comemoradas com a mesma intensidade e seriedade com que os 

problemas são enfrentados e resolvidos. Seu impulso deve ser utilizado de forma 
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consciente visando promover ainda mais resultados. As conquistas rápidas buscam um 

acúmulo de pequenos impulsos, os quais, juntos na mesma direção, se refletem a 

médio e longo prazo para a organização. Esta evolução deve ser monitorada e ajustada 

de forma contínua. A maturidade alcançada pela equipe reflete "em uma menor 

quantidade de movimentos bruscos", menos ruptura e desperdício, bem como uma 

maior coordenação entre as partes envolvidas (pessoas, unidades de negócios, etc.). A 

"energia positiva" vindo destas conquistas deve ser utilizada de forma consciente no 

feedback e motivação da equipe, dando continuidade ao desenvolvimento das 

iniciativas de Governança e sendo constantemente valorizada. 

 Seguindo uma abordagem sistemática e adaptativa: "As equipes devem desenvolver 

a capacidade intrínseca de lidar sistematicamente com mudanças". As equipe devem 

adotar uma abordagem sistemática e adaptativa (ajustando a direção de acordo com o 

momento vivido pela organização). As equipes e unidades de negócios devem 

procurar funcionar como organismos adaptativos, em vez de preditivos. Em outras 

palavras, eles devem considerar a mudança como componente natural do ambiente de 

negócios, tentando adaptar-se a novos fatores decorrentes do desenvolvimento de seus 

ambientes, bem como das necessidades do negócio, ao invés de tentar sempre analisar 

previamente tudo o que possa vir a acontecer. 

 Com design simples e refinamento contínuo: "As equipes devem entregar rápido, e 

devem estar sempre melhorando”. Isso quer dizer que se deve escolher sempre a 

alternativa mais simples e viável para o design de soluções, o qual pode ser melhorado 

na primeira oportunidade, buscando sempre o menor desperdício possível. A ideia é 

adotar um design simples inicialmente e melhorá-lo o mais rapidamente possível 

buscando estabelecer um equilíbrio entre a abordagem ágil e lean. A arquitetura das 

soluções deve ser sempre focada em simplificar os resultados desejados diante dos 

recursos disponíveis. Em outras palavras, é melhor fazer algo simples que gere 

resultados imediatamente e pagar um pouco mais para melhorá-lo na primeira 

oportunidade (por meio de um possível retrabalho), do que fazer algo complicado com 

um alto custo de tempo e recursos, e acabar perdendo o timing para o negócio. 

De fato, segundo estes meta-princípios, "time" é uma palavra genérica que pode ser 

aplicada a várias conotações complementares no contexto organizacional, tais como: pessoal 

técnico, pessoal de negócios e até mesmo o comitê de direção. Além disso, a adoção do 

prefixo grego "meta" para caracterizá-los se dá devido à nossa revisão ter projetado estes 

princípios para fornecer uma maneira diferente de pensar através de um conjunto de 
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disciplinas que compõem os fenômenos de Governança Ágil. É importante esclarecer que 

estes meta-princípios foram moldados baseado no método de análise proposto pelos 

princípios de (SÉGUIN; TREMBLAY; BAGANE, 2012), devidamente adaptado para os 

fenômenos em estudo nesta revisão. O modelo de maturidade para Governança Ágil em TIC 

proposto nesta tese de doutorado recebe influências diretas destes meta princípios. Maiores 

detalhes sobre estas influências são apresentados no capítulo 4 desta tese de doutorado. 

3.3.8 Força das Evidências 

Usando uma abordagem semelhante à DYBÅ e DINGSØYR (2008), adotamos as 

definições do grupo de trabalho GRADE para avaliar toda a força das evidências de nossa 

revisão (ATKINS et al., 2004). Em relação ao desenho do estudo, foram identificados apenas 

oito estudos onde os autores argumentam que desenvolveram algum tipo de experimento, 

enquanto os demais estudos primários foram observacionais. No que diz respeito à qualidade 

dos estudos, foi constatado que os métodos não foram, em geral, bem caracterizados; questões 

de validade, viés e confiabilidade nem sempre foram explicitados; e as abordagens de coleta e 

análise de dados frequentemente não foram bem relatadas. 

No que diz respeito à consistência
14

 dos estudos, não foram encontradas diferenças 

significativas entre estes. Apesar dos estudos apresentarem alguns conceitos descritos de 

forma diferente, ou usar algumas palavras distintas para descrever os mesmos conceitos, esta 

situação representa, em nossa opinião, a ideia de incompletude, mas não a ideia de 

inconsistência.  

Em relação à franqueza
15

, há consistência suficiente e coerência entre os estudos 

selecionados por esta revisão, mas eles apresentam uma visão fragmentada sobre o domínio 

da Governança Ágil. 

Analisando estes componentes do estudo, identificou-se que a força das evidências na 

presente revisão relativa ao estado da arte da Governança Ágil é baixa. Sendo assim, qualquer 

inferência que se baseie em evidências para Governança Ágil a partir destes estudos, possui 

baixa certeza. Esta avaliação é consistente com a natureza de um campo nascente e com o fato 

desta revisão ser a pioneira em uma área inexplorada e ainda com carência de estudos. 

  

                                                 
14

 "A semelhança das estimativas de efeito entre estudos" (DYBA; DINGSOYR, 2008).  
15

 "Medida em que pessoas, intervenções e resultados são semelhantes aos de interesse" (DYBÅ; 

DINGSØYR, 2008). 
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3.3.9 Implicações para Pesquisa e Prática 

Algumas inferências para a pesquisa e prática podem ser derivadas de nossa revisão 

sistemática. No entanto, as organizações e profissionais devem usar os resultados desta 

revisão com discernimento crítico, a fim de identificar semelhanças e discrepâncias entre os 

estudos apresentados e suas próprias realidades. Para a pesquisa, essa revisão demonstra uma 

clara necessidade de estudos com maior rigor científico. Isto pode ser facilmente comprovado 

através dos resultados apresentados na avaliação da qualidade dos estudos que fazem parte 

desta revisão (ver seção 3.3.3). Esta revisão encontrou apenas 36 estudos (21,6%) que foram 

empiricamente conduzidos, o que claramente aponta esta carência. 

Nossa análise confirma que a Governança Ágil tem um amplo espectro de interesse 

envolvendo executivos de qualquer área de negócios, profissionais, pesquisadores e 

profissionais, tratando, em essência, aspectos como: desempenho organizacional e 

competitividade. Isto pode ser mais facilmente verificado por meio das categorias e grupos 

principais que surgiram a partir dos achados desta pesquisa. Acreditamos que pesquisadores e 

profissionais em Governança Ágil devem cooperar para definir uma agenda de pesquisa 

comum, favorecendo assim a utilidade e adequação das pesquisa e as práticas na indústria. 

Desta forma, acreditamos que seja possível produzir uma quantidade suficiente de estudos de 

considerável qualidade em subtópicos associados ao domínio de Governança Ágil. 

Reconhecemos que está fora do escopo deste trabalho propor tal agenda, mas esperamos que a 

síntese desta pesquisa possa servir de inspiração para a sua concepção. 

Da mesma forma, convidamos as organizações a se envolverem cada vez mais em 

projetos de pesquisa futuros, trazendo problemas de seu cotidiano para o universo da 

academia. Além disto, os resultados obtidos com esta revisão podem representar um ponto de 

partida para que novas contribuições sejam geradas para o domínio de Governança Ágil.  

3.3.10 Limitações desta Revisão 

Normalmente, as principais limitações de uma revisão estão relacionadas a seleção das 

publicações e imprecisão nos procedimentos de extração de dados (KITCHENHAM; 

CHARTERS, 2007). Na oportunidade, buscando assegurar que o nosso processo de seleção 

fosse imparcial, foi elaborado um protocolo de pesquisa que, antes de qualquer coisa, 

delimitou as questões a serem abordadas pelo estudo. Tendo estas questões como referência, 

palavras-chave e termos de pesquisa foram identificados, desenvolvidos e testados visando a 

identificação de literatura apropriada para o estudo. 
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Reconhecemos que as palavras-chave, geralmente, não são padronizadas, muito menos em 

um contexto recente e multidisciplinar como o de Governança Ágil. Assim, devido as 

decisões para compor as strings de busca e suas respectivas palavras-chave, bem como a 

sintaxe seguida pelas bases de dados eletrônicas envolvidas na pesquisa, há uma possibilidade 

de estudos pertinentes terem sido omitidos. 

Visando minimizar o viés de seleção, todas as fases do processo desta revisão foram 

previamente submetidas a práticas piloto. Foi dada especial atenção à estratégia de busca, 

juntamente com o procedimento de gestão da citação (estágio 1 da Figura 23), em favor de 

esclarecer vulnerabilidades e aperfeiçoar o processo de seleção. A rigor, visando garantir 

ainda mais a seleção imparcial de estudos, um processo de múltiplos estágios foi aplicado. 

Além disso, este processo (ilustrado na Figura 23) envolveu dois pesquisadores (ou "par") 

dos estágios 1 a 4, que registraram suas justificativas para inclusão/exclusão em cada etapa, 

conforme sugerido por (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007) e detalhado na seção 3.2. Na 

realidade, nenhum estudo foi excluído sem um consenso na análise do par. Mesmo em relação 

ao baixo coeficiente Kappa nos estágios iniciais desta revisão (ver Quadro 18), os autores 

acreditam que não haja um impacto significativo sobre a credibilidade das decisões (inclusão 

ou exclusão), uma vez que, sempre que os pesquisadores não chegaram a um consenso, o 

paper foi incluído para o estágio seguinte da pesquisa. 

Outra limitação a ser considerada é o fato de que esta revisão possui uma "lista 

inacessível" de 26 trabalhos que, a priori, possuem alguma relevância para a pesquisa, mas 

não puderam ser avaliados para confirmar esta suposição. Entretanto, este número de 

trabalhos pode ser considerado baixo (2%), se considerarmos a quantidade de 1.272 papers de 

entrada para o estágio 3 desta revisão. Em outras palavras, este aspecto pode ser considerado 

parte da consistência da força das evidências encontradas por esta revisão e que não pode ser 

ignorado, visando não descaracterizar a representatividade dos seus resultados finais. 

Ao longo de todo o piloto do processo de extração de dados (estágio 4), descobrimos que 

vários papers não possuíam detalhes suficientes sobre o desenho do estudo e achados 

correlacionados. Por isso, no início, os pesquisadores envolvidos acabaram divergindo muito. 

Buscando minimizar este viés, os dados de todo o conjunto de estudos neste estágio foram 

extraídos por dois pesquisadores separadamente (em cada par), segundo o formulário de 

extração pré-determinado (LUNA et al., 2014b). Essas informações foram reunidas em um 

banco de dados através da ferramenta desenvolvida durante esta revisão. 

Depois disso, os pesquisadores de cada par realizaram um conjunto de reuniões para 

selecionar os dados finais extraídos por consenso, utilizando outra interface da mesma 
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ferramenta. Além disso, percebemos que o processo de extração foi constantemente 

prejudicado pela forma com que alguns estudos divulgavam seus dados. Lamentavelmente, 

por algumas vezes o processo de documentação não pode ser realizado através do formulário 

de extração de forma satisfatória devido a vários estudos não expor informações suficiente 

que possibilitassem tal processo. Deste modo, existe a possibilidade de que o processo de 

extração possa ter gerado certa imprecisão diante dos dados obtidos. De qualquer forma, 

acreditamos que, devido ao rigor metodológico seguido por esta revisão, o conjunto universo 

dos estudos obtidos, é, no mínimo, uma amostragem representativa para o fenômeno em 

estudo. 

3.4 Conclusões 

Esta revisão traz as seguintes principais contribuições: (1) avanço no estado da arte da 

Governança Ágil, proporcionando um mapeamento dos resultados obtidos organizados em 

quatro grandes grupos e 16 categorias, os quais podem ser analisados por relevância e 

convergência; (2) a caracterização da Governança Ágil como um fenômeno multidisciplinar, 

nascente, sócio-técnico e posicionado em uma faixa chaordic entre a inovação, práticas 

emergentes da filosofia ágil e o status quo das melhores práticas empregadas e demandadas 

pelas questões de Governança com foco no desempenho organizacional e competitividade; e, 

(3) uma nova e convergente definição para a Governança Ágil e seis meta-princípios, com 

algumas direções para a pesquisa e prática. 

Como contribuições adicionais, foi melhorada e complementada a abordagem 

metodológica em que se baseia esta avaliação (ver seção 3.2): (i) atualização e adição de 

novos procedimentos para a realização de uma revisão sistemática; (ii), bem como o 

desenvolvimento de uma ferramenta de apoio a esta pesquisa executada de forma distribuída 

geograficamente; e, (iii) a adoção de procedimentos quantitativos para desenvolver uma 

análise qualitativa das evidências. Acreditamos que esta abordagem pode, pelo menos, 

inspirar pesquisadores e profissionais em futuras pesquisas qualitativas e revisões 

sistemáticas. 

Uma constatação evidente desta revisão é que a Governança Ágil é um domínio nascente, 

amplo e multidisciplinar, com foco no desempenho organizacional e competitividade. Este 

domínio precisa ser mais intensamente estudado e podendo ter seus limites mais bem 

definidos em trabalhos futuros. Claramente, podemos perceber que há lacunas de pesquisa em 

temas que precisam ser enfrentados. Naturalmente, pesquisadores e profissionais devem 

trabalhar em conjunto para definir uma agenda de pesquisa recíproca promovendo novas 
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pesquisas e práticas neste domínio, bem como aproximar o amplo espectro de interesses e 

aplicações identificados por esta revisão. Além disso, devido a amplitude do domínio 

Governança Ágil e ao grande número de resultados identificados por esta revisão sistemática, 

consideramos a publicação de outros aspectos relevantes deste estudo como trabalhos futuros. 

Por fim, os autores acreditam que não só a indústria de desenvolvimento de software, a 

indústria de manufatura e a indústria de TI, mas também a indústria de negócios como um 

todo, será beneficiada com estes resultados. Uma vez que os fenômenos de Governança Ágil 

sejam melhor compreendidos em sua essência, iniciando por sua conceituação e aplicação, 

bem como compreensão de sua evolução ao longo do tempo; tornar-se possível, em uma 

segunda etapa, mapear seus constructos, mediadores, moderadores e fatores perturbadores 

desses fenômenos, a fim de apoiar as organizações a alcançar melhores resultados em sua 

aplicação. Estes melhores resultados podem se refletir em redução de custos e tempo, bem 

como aumento da qualidade e da taxa de sucesso de sua prática. Como consequência, a 

melhoria da competitividade das organizações (empresas e governos), através da melhoria de 

sua Governança e gestão, também deve resultar em retornos econômicos consideravelmente 

significativos. 

3.5 Considerações do Capítulo 

O principal objetivo deste capítulo foi o demonstrar a experiência e resultados da 

aplicação de uma RSL em um campo de pesquisa multidisciplinar e ainda em ascensão como 

o de Governança Ágil.  

Revisões Sistemáticas de Literatura (RSLs) são umas das principais ferramentas da 

engenharia de software baseada em evidências e o interesse em realizar tais revisões dentro da 

área tem conquistado franco crescimento (BIOLCHINI et al., 2005; BRERETON et al., 2005; 

STAPLES; NIAZI, 2007). 

É importante salientar que, até o presente momento, não foram identificadas RSL 

anteriores em Governança Ágil. Foram apenas identificados cinco estudos secundários o mais 

próximo possível do que poderia ser classificado como uma RSL. Não obstante, estes estudos 

não apresentaram evidências de que realmente foram executados com procedimentos 

sistemáticos, envolvendo, por exemplo, o uso de uma estratégia explícita de pesquisa 

combinada com claros critérios de inclusão e exclusão, com análise em pares, entre outros 

procedimentos. Desta forma, acreditamos que este trabalho pode ser considerado como uma 

RSL pioneira para o domínio de Governança Ágil.  
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A partir dos resultados obtidos com esta RSL, é possível identificar evidências de 

considerável relevância para o domínio de Governança Ágil. Um resultado bastante claro 

nesta RSL foi que a Governança Ágil ainda é uma área em formação e que requer 

contribuições diversas para sua melhor estruturação. A multidisciplinaridade da área também 

chamou a atenção. Neste sentido, foram identificadas áreas distintas mas que de alguma forma 

se relacionam para promover uma Governança Ágil. Estas entre outras contribuições a partir 

deste estudo, ofereceram ao pesquisador uma visão sistematizada e de grande relevância para 

desenvolvimento das etapas posteriores desta pesquisa.  

No capítulo a seguir, é apresentado o modelo de maturidade para Governança Ágil em 

TIC proposto nesta tese de doutorado. 
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4  
UM MODELO DE MATURIDADE 

PARA GOVERNANÇA ÁGIL EM 

TIC 

Este capítulo apresenta a definição do modelo de maturidade proposto nesta pesquisa. Para 

tal, foram estruturadas as seguintes seções: 

1. Visão Geral: esta seção apresenta os principais aspectos do modelo de maturidade 

proposto abordando principalmente sua arquitetura e principais componentes. 

2. Histórico e Evoluções: esta seção apresenta uma visão geral de como o modelo de 

maturidade proposto evoluiu diante dos resultados obtidos no decorrer desta pesquisa. 

3. Principais Influências e Estrutura: esta seção apresenta as principais influências e a 

estrutura do modelo de maturidade proposto.  

4. Categorias e Domínios: esta seção apresenta as categorias e domínios definidos para 

melhor organização dos processos do modelo de maturidade proposto. 

5. Níveis de Maturidade: Esta seção apresenta os níveis de maturidade definidos para o 

modelo de maturidade proposto.  

6. Processos e Capacidades: esta seção detalha cada um dos processos do modelo 

proposto acompanhados de seus respectivos atributos de capacidade. 

7. Considerações do Capítulo: esta seção apresenta breves considerações a respeito do 

que foi apresentado no capítulo. 

4.1 Visão Geral 

O MAnGve Maturity Model (M3) foi desenvolvido a partir de uma lacuna observada 

inicialmente em iniciativas para evolução de maturidade em Governança Ágil em TIC (ver seção 

2.6.9). Esta lacuna pôde ser corroborada durante a realização de estudos que aprofundaram o 
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conhecimento do pesquisador no decorrer deste trabalho (ALMEIDA NETO et al., 2012a, 

2012b, 2012c, 2012d, 2012e; LUNA et al., 2014a).  

Durante estes estudos foi possível observar que a evolução sistemática e gradual de 

maturidade em Governança Ágil em TIC ainda não era explorada com considerável 

profundidade pela literatura. Como o objetivo desta tese de doutorado está relacionado a 

promover evolução de maturidade em relação a um domínio (Governança Ágil), a construção de 

um modelo de maturidade parece ser uma abordagem bem adequada (ALONSO et al., 2010). 

Segundo CARMEL (2005), o entendimento coletivo de um fenômeno seria incompleto se os 

estágios de maturidade não forem identificados e isto se torna ainda mais relevante quando o 

fenômeno está nos seus estágios iniciais de estudo. Este é o caso dos fenômenos relacionados à 

Governança Ágil: um domínio nascente e que precisa ser melhor organizado. 

Diante deste contexto, o MAnGve Maturity Model (M3) buscou reunir um conjunto de 

melhores práticas para apoio a evolução sistemática e gradual em Governança Ágil em TIC.  É 

importante ressaltar que o modelo proposto nesta tese de doutorado estende as melhores práticas 

inicialmente reunidas no MAnGve, baseado em uma atualização da revisão da literatura 

composta por uma pesquisa bibliográfica inicial (envolvendo os objetos em estudo: Agilidade no 

desenvolvimento de software; Governança em TIC; Modelos de maturidade e capacidade), dois 

estudos exploratórios (investigando iniciativas para evolução de maturidade no desenvolvimento 

de software e na Governança em TIC) e uma revisão sistemática da literatura (levantando o 

estado da arte da área). O Desenho da Pesquisa descreve bem todo este processo (ver seção 

1.3.8). 

A partir de então, foi possível conceber um modelo que apresenta uma forma de evolução 

progressista através de cinco níveis de maturidade: “Inicial”, “Parcialmente Gerenciado”, 

“Gerenciado”, “Estratégico” e “Em Otimização”. Esta estrutura em níveis ajuda organizações a 

priorizarem ações de melhoria visando uma boa Governança Ágil em TIC. Para atingir um 

determinado nível de maturidade no modelo, faz-se necessário satisfazer aos requisitos dos 

níveis anteriores. Além disto, o modelo proposto busca seguir uma abordagem holística para 

tratamento de toda as áreas que compõem a TIC. 

O MAnGve Maturity Model (M3) foi desenvolvido tendo como base um conjunto de 

iniciativas de referência envolvendo as áreas de: Agilidade no desenvolvimento de software; 

Governança em TIC; Modelos de maturidade e capacidade (ver Quadro 32).  

No que diz respeito a sua arquitetura, o modelo foi estruturado em três componentes básicos: 

um Modelo de Referência (MR), um Método de Avaliação (MA) e uma Base de Experiências 

(BE). O MR tem como principal objetivo apresentar a descrição detalhada dos processos 
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especificados para o modelo em questão. O MA descreve o processo de avaliação, os requisitos 

para os avaliadores e os requisitos para atender ao MR. Por fim, a BE é tida como um repositório 

onde são registradas experiências de avaliações já executadas. A Figura 30 apresenta a 

arquitetura e os componentes do modelo proposto. 

 

Figura 30 - Arquitetura e Componentes do MAnGve Maturity Model (M3).  

Fonte: Elaboração Própria. 

Além disto, foi também estabelecido um ciclo de vida para utilização do modelo proposto 

baseado em quatro etapas que se baseiam no ciclo PDCA – Plan, Do, Control e Act. As etapas 

estabelecidas foram: 

 Etapa 1 - Planejamento: Seu principal objetivo é o planejamento das etapas para 

utilização do modelo; 

 Etapa 2 - Apresentação: Seu principal objetivo é a apresentação da estrutura e 

componentes do modelo proposto, junto aos requisitos necessários para o avanço de 

maturidade em Governança Ágil em TIC. 

 Etapa 3 - Diagnóstico: Seu principal objetivo é executar um diagnóstico de maturidade, 

expondo forças, fraquezas e oportunidades de melhoria para a organização. 

 Etapa 4 - Aperfeiçoamento: Seu principal objetivo é promover o alcance de níveis mais 

avançados de maturidade, baseado nos resultados da etapa anterior. 
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O modelo proposto nesta tese de doutorado foi concebido mediante os resultados obtidos 

durante execução das etapas definidas no Desenho da Pesquisa (seção 1.3.8). Ao final de 

execução de todo esse processo foi gerado um modelo de maturidade para Governança Ágil em 

TIC denominado por MAnGve Maturity Model (M3). 

É importante salientar que este trabalho, apesar de propor uma arquitetura completa para o 

modelo, foca apenas no desenvolvimento do MR. Os demais componentes propostos (MA e BE), 

são tratados como trabalhos futuros diante do escopo desta pesquisa. Maiores detalhes sobre os 

processos que compõem este MR são apresentados nas seções a seguir. 

Atualmente o modelo de maturidade proposto nesta tese de doutorado está disponibilizado 

em sua versão 2.0. Para evoluir até esta versão, o MAnGve Maturity Model (M3) foi submetido a 

um conjunto de avaliações por meio de métodos científicos (descritas em maiores detalhes no 

capítulo 5 deste documento). Estas avaliações geraram feedbacks importantes que 

proporcionaram melhorias substanciais ao modelo de maturidade proposto. As seções a seguir, 

apresentam uma visão geral de como o MAnGve Maturity Model (M3) evoluiu diante destes 

feedbacks, bem como também apresentam as principais influências, sua estrutura, classificações, 

níveis de maturidade e processos da versão 2.0 do modelo de maturidade proposto. 

4.2 Histórico e Evoluções 

A construção do modelo de maturidade proposto nesta tese de doutorado partiu inicialmente 

do conhecimento adquirido durante execução da revisão ad hoc da literatura (ver Desenho da 

Pesquisa na seção 1.3.8). Esta revisão promoveu uma visão geral das principais áreas envolvidas 

na pesquisa abordando principalmente: Agilidade no desenvolvimento de software; Governança 

em TIC e modelos de maturidade e capacidade. Este conhecimento também pôde ser reforçado a 

partir dos resultados obtidos em uma revisão sistemática da literatura (RSL). Esta RSL teve 

como foco principal o levantamento do estado da arte da Governança Ágil no mundo.  

Como resultado destas etapas, foi consolidado um arcabouço teórico consistente que guiou a 

construção do modelo de maturidade proposto. Inicialmente a versão alfa do MAnGve Maturity 

Model (M3) recebeu influências principalmente da ISO 15504 (ver Norma ISO/IEC 15504) e 

de alguns trabalhos identificados no decorrer da execução desta pesquisa. Entre estes trabalhos é 

possível destacar o Agile Maturity Model - AMM (LOPES et al., 2005) e o próprio MAnGve 

(LUNA, 2009a). 

A ISO 15504 foi utilizada como padrão para especificação dos processos, o AMM inspirou a 

concepção de uma estrutura bidimensional (composta por dimensões dedicadas a Governança e 

agilidade) e o MAnGve influenciou a definição dos processos da versão alfa do modelo de 

maturidade proposto.  
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Os quadros a seguir (Quadro 25, Quadro 26 e Quadro 27) apresentam um mapeamento 

sumarizado entre os componentes sistemáticos, adaptativos e as boas práticas ágeis do MAnGve 

e suas respectivas influências para definição da versão alfa do MAnGve Maturity Model (M3). 
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Quadro 25- Mapeamento MAnGve e M3 (Versão Alfa): Componentes Sistemáticos. 

MAnGve MAnGve Maturity Model (M3) - Versão Alfa 

Componentes Sistemáticos Componentes para Dimensão Governança em TIC 

Grupos Processos Atividades Processos 

Estratégicos Diagnóstico do Ambiente 

Organizacional 

Pesquisa de Satisfação de Clientes Iniciar Diagnóstico do Ambiente e Capacitação da Equipe (IDC) 

Pesquisa de Clima Organizacional 

Análise da Estrutura Organizacional Analisar Ambiente Organizacional (AAO) 

Análise do Planejamento Estratégico 

Análise da Maturidade Organizacional 

Alinhamento Estratégico com o 

Negócio 

Prospectar Iniciativas de TIC para o Negócio Identificar e Priorizar iniciativas de TIC (IPT) 

Priorizar iniciativas de TIC para o Negócio 

Alinhar iniciativas com o ICTGBOK Alinhar Iniciativas de TIC com o Corpo de Conhecimento em Governança (AIG) 

Táticos Capacitação da Equipe Sondagem do nível de conhecimento da Equipe Iniciar Diagnóstico do Ambiente e Capacitação da Equipe (IDC) 

Elaboração do Plano de Capacitação e Glossário Executar Capacitação da Equipe (ECE) 

Instrução da Equipe e avaliação da Capacidade 

Catálogo de Serviços de TIC Elaboração ou Revisão da Cadeia Cliente Fornecedor Preparar Cadeia Cliente Fornecedor (PCF) 

Identificação e Priorização dos serviços derivados da Cadeia 

Cliente Fornecedor 

Priorizar Serviços da Cadeia Cliente Fornecedor para o Ciclo (PSC) 

Detalhamento dos Serviços da Iteração 

Revisão e Ajuste das SLAs dos Serviços Preparar os Acordos de Nível de Serviço (PAS) 

Planejamento da Implantação 

de Governança 

Elaboração e Refinamento do PIG Preparar e Homologar o Plano de Implantação de Governança (PHP) 

Homologação do PIG 

Operacionais Implantação Implantação do MAnGveLog Gerenciar itens do Ciclo de implantação (GII) 

MAnGveLog Review 

Melhoria Maré Retrospective Executar Melhorias (EMA) 

 Maré Improvement 

Fonte: Elaboração Própria. 
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Quadro 26 - Mapeamento MAnGve e M3 (Versão Alfa): Componentes Adaptativos. 

MAnGve MAnGve Maturity Model (M3) - Versão Alfa 

Componentes Adaptativos Componentes para Dimensão Agilidade 

Práticas Processo 

Habilidade intrínseca para lidar com mudanças 

Realizar Gestão Adaptativa (RGA) 

Visão organizacional como sistemas fluidos, adaptáveis, compostos por serem inteligentes 

Regência inteligente que estimula a auto-organização 

Abordagem humanística 

Colaboradores como integrantes qualificados e valiosos na organização da equipe 

Preferência por enfatizar a adaptabilidade, visando o tratamento de condições variáveis 

MAnGveMaster visto como um líder adaptável 

Visão orientada 

Trabalho colaborativo 

Práticas-chave 

Acesso à informação 

Regência sutil 

Integração ágil 

Fonte: Elaboração Própria. 
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Quadro 27 - Mapeamento MAnGve e M3 (Versão Alfa): Práticas Ágeis. 

MAnGve MAnGve Maturity Model (M3) - Versão Alfa 

Boas Práticas Ágeis Componentes para Dimensão Agilidade 

 

Gestão de 

Relacionamento com os 

Stakeholders (GRS) 

Gestão Ágil de 

Planejamento e 
Organização 

(GPO) 

Engenharia Ágil 

de Requisitos 
(EAR) 

Desenvolvimento 

Ágil de Soluções 
(DAS)  

Gerência Ágil de 

Comunicações 
(GAC) 

Gestão Ágil da 

Qualidade 
(GAQ) 

Monitoramento e 

Controle Ágil 
(MCA) 

Promover 

Inovações 
Tecnológicas 

(PIT) 

Cartões de estória  x x      

Cliente sempre disponível x        

Jogo do planejamento  x       

Iterações curtas  x      x 

Desenvolvimento orientado a 

testes e metas    x    

 

Integração contínua    x    x 

Cenário de sucesso  x       

Refatoração constante      x   

Laboração em pares e “corda de 

caranguejo”    x    

 

Mind Backup  x      x 

Propriedade coletiva    x     

Utilização de padrões    x     

Semana de 40 horas    x    x 

Desenho simples    x     

Daily MAnGve Meeting (DMM)       x  

Mudança como inevitável    x     

SMART Language x    x    

Liderança criativa  x       

MAnGve Score       x  

Continuum       x x 

Convergência ao negócio x        

Rapid Implantation Planning  x       

Planejamento Iterativo e 

Incremental (PII ou PI2)  x      

 

Tempo exíguo  x       

Parceria Estratégica x        

Maré Review      x   

Maré Retrospective      x   

MAnGve 360 graus      x   

Fonte: Elaboração Própria. 
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É importante destacar que todos os componentes que compõem a arquitetura do MAnGve 

(componentes sistemáticos, adaptativos e boas práticas ágeis) tiveram que ser submetidos a 

estudos detalhados com objetivo de gerar uma percepção de como cada um destes poderia 

contribuir para definição do MAnGve Maturity Model (M3). 

Como resultado, foi então gerada a versão inicial do modelo de maturidade proposto. A 

Figura 31 apresenta a primeira versão desenvolvida (versão alfa) do MAnGve Maturity Model 

(M3). 

 

Figura 31 - MAnGve Maturity Model (M3) - versão alfa 

Fonte: Elaboração Própria. 

Nesta versão, o modelo de maturidade foi composto por 20 processos. Estes processos foram 

organizados em uma estrutura bidimensional contendo 11 processos dedicados a Governança em 

TIC (compondo a dimensão Governança) e 9 processos dedicados a agilidade (compondo a 

dimensão Agilidade). Neste sentido, foram definidos os seguintes níveis de maturidade para cada 

dimensão do MAnGve Maturity Model (M3):  
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 Dimensão Governança: Ad-hoc (nível 1), Estratégico (nível 2), Tático (nível 3), 

Operacional (nível 4) e Melhoria Contínua (nível 5). 

 Dimensão Agilidade: Ad-hoc (nível 1), Adaptativo (nível 2), Avançado (nível 3), 

Maduro (nível 4) e Melhoria Contínua (nível 5). 

Os objetivos destes níveis são apresentados no Quadro 28 a seguir. 

Quadro 28 - Objetivos dos níveis de maturidade do M3 versão alfa. 

Dimensões Níveis Objetivos 

Governança 

5 
Melhoria 

Contínua 
Implementar melhorias aos processos de apoio à Governança Ágil em TIC. 

4 Operacional Iniciar a adoção de processos operacionais para Governança Ágil em TIC. 

3 Tático Iniciar a adoção de processos táticos para Governança Ágil em TIC. 

2 Estratégico Iniciar a adoção de processos estratégicos para Governança Ágil em TIC. 

1 Ad-hoc 
A organização não apresenta claras evidências de iniciativas para Governança 

Ágil em TIC. 

Agilidade 

5 
Melhoria 

Contínua  
Implementar melhorias aos processos de apoio à Governança Ágil em TIC. 

4 Maduro  Promover o monitoramento e controle para Governança Ágil em TIC. 

3 Avançado  
Institucionalizar processos básicos para Governança Ágil em TIC, iniciando a 

adoção de outros processos complementares. 

2 Adaptativo  
Promover uma Gestão adaptativa, iniciando a adoção de processos básicos para 

uma boa Governança Ágil em TIC. 

1 Ad-hoc  
A organização não apresenta claras evidências de iniciativas para Governança 

Ágil em TIC. 

Fonte: Elaboração Própria. 

Esta versão do MAnGve Maturity Model (M3) foi submetida a avaliações por meio de um 

survey (ver seção 5.2). Durante esta avaliação o modelo de maturidade proposto pôde ser 

avaliado e algumas melhorias foram apontadas. A partir destes resultados, o modelo foi então 

evoluído para sua versão beta. A Figura 32 apresenta os processos, categorias, níveis e 

resultados esperados do M3 em sua versão beta. 
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Figura 32 - MAnGve Maturity Model (M3) - versão beta 

Fonte: Elaboração Própria. 

A versão beta do MAnGve Maturity Model (M3) foi composta por 18 processos, que 

continuaram sendo organizados em uma estrutura bidimensional. Esta estrutura agrupou 11 

processos dedicados a Governança em TIC (compondo a dimensão Governança) e 7 processos 

dedicados a agilidade (compondo a dimensão Agilidade). Alguns refinamentos foram realizados 

nestes processos baseado nos resultados da avaliação da versão anterior. Além disto, a partir 

desta versão, os estágios de maturidade do modelo proposto começaram a receber uma maior 

influência dos meta princípios para Governança Ágil (ver seção 3.3.7). Neste sentido, foram 

definidos os seguintes níveis de maturidade para cada dimensão do M3:  

 Dimensão Governança: Ad-hoc (nível 1); Inicial (nível 2); Orientado ao Negócio (nível 

3); Baseado em Quick Wins (nível 4); Melhorias (nível 5).  

 Dimensão Agilidade: Ad-hoc (nível 1); Simples (nível 2);  Adaptativo (nível 3);  

Monitorado (nível 4); Melhorias (nível 5).  

Os objetivos destes níveis de maturidade são apresentados no Quadro 29 a seguir. 
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Quadro 29 - Objetivos dos níveis de maturidade do M3 versão beta. 

Dimensões Níveis Objetivos 

Governança 

5 Melhorias  

Identificar e planejar as melhorias necessárias aos seus processos e serviços de 

TIC com foco na promoção de uma Governança boa o suficiente, orientada ao 

negócio e baseada em conquistas rápidas. 

4 
Baseado em  

Quick Wins 

Adotar processos e serviços de apoio a Governança em TIC, orientada ao 

negócio e primando por conquistas rápidas e alinhadas com os demais serviços, 

processos e objetivos estratégicos organizacionais. 

3 
Orientado 

ao Negócio 

Expandir sua orientação da Governança em TIC ao negócio organizacional e 

inicia um trabalho preocupado em conquistas rápidas 

2 Inicial 
Iniciar um trabalho gradual de orientação da Governança em TIC ao negócio 

organizacional 

1 Ad-hoc 
Neste nível, a organização não apresenta claras evidências de iniciativas para 

Governança Ágil em TIC. 

Agilidade 

5 Melhorias  

Identificar e planejar as melhorias necessárias aos seus processos e serviços de 

TIC com foco na promoção de Agilidade baseada no Design simples e 

refinamento contínuo de suas soluções e com maior foco no humano. 

4 Monitorado  

Melhorar monitorar e controle do progresso de suas ações evidenciando 

continuamente o progresso do time e os possíveis impedimentos que possam 

levar ao desvio dos seus objetivos.  

3 Adaptativo  
Adotar uma abordagem sistemática e adaptativa, expandindo sua cultura de 

maior foco no humano. 

2 Simples  
Promover um Design simples e o refinamento contínuo em suas soluções, 

iniciando uma cultura de maior foco no humano. 

1 Ad-hoc  
Neste nível, a organização não apresenta claras evidências de iniciativas para 

Governança Ágil em TIC. 

Fonte: Elaboração Própria. 

A versão beta do modelo de maturidade proposto foi submetida a avaliações por meio de 

focus group (ver seção 5.3). Durante esta avaliação o MAnGve Maturity Model (M3) pôde ser 

avaliado e algumas melhorias foram apontadas. A partir destes resultados, o modelo foi evoluído 

para sua versão 1.0. Durante esta evolução, alguns processos foram refinados. A Figura 33 

apresenta os processos, categorias, níveis e resultados esperados do M3 em sua versão 1.0.  
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.

 

Figura 33 - MAnGve Maturity Model (M3) - versão 1.0. 

Fonte: Elaboração Própria. 

A versão 1.0 do MAnGve Maturity Model (M3) foi composta por 17 processos. A partir desta 

versão, estes processos passaram a compor uma estrutura unidimensional. Desta forma, as 

dimensões que anteriormente tratavam Governança em TIC (dimensão Governança) e agilidade 

(dimensão Agilidade) de maneira independente em versões anteriores do modelo de maturidade 

proposto (versões alfa e beta), passaram a ser organizadas em uma única estrutura única. 

Esta nova estrutura se baseou na arquitetura de processos do COBIT 5, onde os processos 

passaram a ser categorizados em: Processos para Governança em TIC e processos para Gestão 

Estratégica em TIC. Além disto, os processos do M3 também passaram a ser agrupados em um 

conjunto de domínios. Estes domínios foram denominados como: Garantir (contendo 4 

processos), Gerenciar (contendo 12 processos) e Monitorar (contendo 1 processo).  

No que diz respeito às suas especificações, os processos do M3 também sofreram uma 

reestruturação para esta versão. A partir da versão 1.0, os processos do MAnGve Maturity Model 

(M3) receberam redefinições baseadas principalmente no COBIT 5 e nos meta princípios para 

Governança Ágil.  
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Durante esta reestruturação, partiu-se da especificação dos processos que compõem o modelo 

de referência do COBIT 5 com objetivo de refinar e compor novos processos para a versão 1.0 

do M3. Estes processos também receberam influências dos meta princípios para Governança 

Ágil. Par tal, foram considerados somente os processos de Governança e Gestão Estratégica em 

TIC do modelo de referência do COBIT 5. Os processos que não foram mapeados como 

estritamente estratégicos (estando neste caso mais relacionados à Gestão tática ou operacional) 

não foram considerados durante este processo de reestruturação.  

O Quadro 31 apresenta de maneira sumarizada um mapeamento entre os processos do 

COBIT 5, as principais influências exercidas pelos meta princípios para Governança Ágil e os 

processos derivados para a versão 1.0 do MAnGve Maturity Model (M3).  

Além disto, foram definidos 5 níveis de maturidade para o modelo proposto, sendo eles: Ad-

hoc (nível 1), Parcialmente Gerenciado (nível 2), Gerenciado (nível 3), Em Otimização (nível 4) 

Melhoria Contínua (nível 5). Os objetivos destes níveis de maturidade são apresentados no 

Quadro 30 a seguir. 

Quadro 30 - Objetivos dos níveis de maturidade do M3 versão 1.0. 

Categorias Níveis Objetivos 

Governança 

e Gestão 

Estratégica 

em TIC 

5 Melhoria Contínua Melhorar continuamente os processos para Governança Ágil em TIC. 

4 Estratégico Melhor gerenciar a estratégia para Governança Ágil em TIC. 

3 Gerenciado 
Iniciar a institucionalização de novas capacidades para Governança Ágil 

em TIC. 

2 
Parcialmente 

Gerenciado 
Institucionalizar capacidades básicas para uma boa Governança. 

1 Ad-hoc 
Neste nível, a organização não apresenta evidências claras de iniciativas 

para Governança Ágil em TIC. 

Fonte: Elaboração Própria. 
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Quadro 31 - Mapeamento COBIT 5, M3 e Meta Princípios para Governança Ágil. 

COBIT 5 Meta Princípios para Governança Ágil MAGve Maturity Model (M3) versão 1.0 

Categorias Domínios Processos Principais Influências Processos 

GOVERNANÇA 

EM TIC 

Avaliar, 

Dirigir e 

Monitorar 

EDM-01 Garantir a Definição e Manutenção do 

Modelo de Governança 
Influência dos seis meta princípios Garantir Tomadas de Decisão (GTD) 

EDM-02 Garantir a Realização de Benefícios 
Orientada ao negócio + Conquistas rápidas + 

Focada no Humano 
Garantir Otimização de Valor (GOV) 

EDM-03 Garantir a Otimização do Risco 
Abordagem sistemática e adaptativa + 

Design simples e refinamento contínuo 
Gerenciar Riscos Relacionados (GRR) 

EDM-04 Garantir a Otimização dos Recursos Orientada ao Negócio + Focada no Humano Garantir Otimização de Recursos (GOR) 

EDM-05 Garantir Transparência para os stakeholders Design Simples e refinamento contínuo. Garantir Transparência da TIC (GTT) 

GESTÃO 

ESTRATÉGICA 

EM TIC 

Alinhar, 

Planejar e 

Organizar 

APO-01: Gerenciar Estrutura de Gestão de TI Orientada ao Negócio + Focada no Humano Gerenciar Agilidade na Gestão (GAG) 

APO-02: Gerenciar Estratégia 

 

Influência dos seis meta princípios 

 

Gerenciar Estratégia da TIC (GET) 

APO-03: Gerenciar Arquitetura da Organização Design Simples e refinamento contínuo Gerenciar Arquitetura Organizacional (GAO) 

APO-04: Gerenciar Inovação Design Simples e refinamento contínuo Gerenciar Inovações Tecnológicas (GIT) 

APO-05: Gerenciar Portfólio Conquistas rápidas Gerenciar Portfólio de TIC (GPT) 

APO-06: Gerenciar Orçamentos e Custos Abordagem sistemática e adaptativa Gerenciar Atividades Financeiras (GAF) 

APO-07: Gerenciar Recursos Humanos Focada no Humano Gerenciar Time Organizacional (GTO) 

APO-08: Gerenciar Relacionamentos Orientada ao Negócio + Focada no Humano Gerenciar Relacionamentos da TIC (GRT) 

APO-09: Gerenciar Contratos de Prestação de 

Serviços 

Abordagem sistemática e adaptativa + 

Design simples e refinamento contínuo 
Gerenciar Serviços de TIC (GST) 

APO-10: Gerenciar Fornecedores Focada no Humano Gerenciar Fornecedores da TIC (GFT) 

APO-11: Gerenciar Qualidade 
Abordagem sistemática e adaptativa + 

Design simples e refinamento contínuo 
Gerenciar Qualidade das Entregas (GQE) 

APO-12: Gerenciar Riscos 
Abordagem sistemática e adaptativa + 

Design simples e refinamento contínuo 
Gerenciar Riscos Relacionados (GRR) 

Monitorar, 

Avaliar e 

Analisar 

MEA-01: Monitorar, Avaliar e Analisar Desempenho 

e Conformidade Governança boa o suficiente + Orientada aos 

negócios 
Monitorar Sistemas de Controle (MSC) 

MEA-02: Monitorar, Avaliar e Analisar o Sistema de 

Controle Interno 

Fonte: Elaboração Própria. 
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A versão 1.0 do MAnGve Maturity Model (M3) foi submetida a avaliações por meio de um 

novo survey (ver seção 5.4). Durante esta avaliação o modelo de maturidade proposto pôde ser 

novamente avaliado e novas melhorias foram apontadas. Como resultado, o modelo foi evoluído 

para sua versão 2.0. Esta versão é apresentada em maiores detalhes nas próximas seções deste 

documento. 

4.3 Principais Influências e Estrutura 

A estrutura do modelo de maturidade proposto foi definida com base na análise de normas, 

modelos e frameworks de referência investigados no decorrer deste trabalho. Entre estes é 

possível destacar: ISO/IEC 15504 (ISO/IEC 15504-1, 2004); ISO/IEC 38500 (ISO/IEC 38500, 

2008); MAnGve (LUNA, 2009a); CMMI (SEI, 2010b); MPS.BR (SOFTEX, 2012a); COBIT 5 

(ISACA, 2012).  

Algumas destas iniciativas também influenciaram a construção dos processos do M3. 

Iniciativas para evolução de maturidade no contexto de Governança em TIC e no 

desenvolvimento de software também foram investigadas (conforme apresentado na seção 2.3) e 

serviram de relevante inspiração para idealização do modelo proposto. Além disto, a 

especificação dos processos do MAnGve Maturity Model (M3) foi guiada pelos meta princípios 

para Governança Ágil identificados na revisão sistemática da literatura (ver capítulo 3) e pelos 

princípios para boa Governança Corporativa de TIC, segundo a ISO/IEC 38500 (ver Apêndice 

B. Normas Base para Construção do Modelo). O Quadro 32 apresenta algumas das principais 

influências destes elementos para a construção do modelo proposto.  
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Quadro 32 - Principais Elementos, Influências e Inspirações. 

ELEMENTOS DO M3 INFLUÊNCIAS RECEBIDAS PELO MODELO PROPOSTO INSPIRAÇÕES 

Baseado em Estágios.  

O M3 foi idealizado para seguir uma representação estagiada, no 

entanto, seus processos podem ser utilizados como referência a uma 

possível implementação contínua a depender do interesse da 

organização. 

 CMMI; 

 MPS-BR. 

Quantidade de Níveis. 

O M3 estrutura seus processos em cinco (5) estágios de maturidade: 

Inicial, Parcialmente Gerenciado, Gerenciado, Estratégico e Em 

Otimização. 

 CMMI. 

Ciclo de Vida. 
O M3 define seu ciclo de vida seguindo as etapas de: Planejamento; 

Apresentação; Diagnóstico; e Aperfeiçoamento. 

 MAnGve; 

 PDCA. 

Classificação dos 

Processos. 

O M3 classifica seus processos em duas categorias: Processos para 

Governança em TIC e Processos para Gestão Estratégica em TIC. 

 COBIT 5; 

 CMMI. 

Domínios. 
O M3 organiza seus processos em três domínios específicos: 

Garantir, Gerenciar e Monitorar. 

 COBIT 5; 

 CMMI. 

Representação Gráfica. 

O M3 apresenta sua representação gráfica em modo orientado por 

domínios (Figura 35), em modo orientado por níveis (Figura 36) e 

em modo detalhado (Figura 40). 

 COBIT 5; 

 CMMI; 

 MPS.BR; 

 C2M. 

Estrutura dos Processos. 
O modelo proposto define uma estrutura padrão para especificação de 

seus processos (Figura 34). 
 ISO/IEC 15504. 

Especificação dos 

Processos. 

O M3 proposto especifica seus processos baseado em um conjunto de 

iniciativas envolvendo: Agilidade em TIC; Governança em TIC; 

Modelos de maturidade.  

 Meta princípios e 

trabalhos em 

Governança Ágil 

identificados na 

Revisão Sistemática 

da Literatura - 

capítulo 3); 

 MAnGve; 

 COBIT 5; 

 Princípios para boa 

Governança em TIC 

(ISO/IEC 38500). 

Fonte: Elaboração Própria. 

Antes mesmo de iniciar a especificação dos processos do M3, foi idealizada a construção de 

um modelo conceitual descrevendo seus elementos estruturais. Modelos conceituais vêm sendo 

utilizados no projeto de sistemas de informação, buscando demonstrar, de maneira abstrata, os 
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relacionamentos entre os seus componentes (HEUSER, 1998). O modelo conceitual construído 

foi denominado de metamodelo do MAnGve Maturity Model (M3). Este metamodelo pode ser 

observado na Figura 34. As classes que compõem este metamodelo foram construídas com base 

na ISO/IEC 15504.  

 

Figura 34 - Metamodelo para construção do M3.  

Fonte: Baseado na ISO/IEC 15504. 

É importante destacar que, enquanto o Quadro 32 apresenta as principais influências para 

construção do modelo proposto, a Figura 34 se preocupa em definir os principais elementos que 

compõem a estrutura do MAnGve Maturity Model (M3) e como estes elementos devem se 

relacionar entre si. Desta forma, a partir do metamodelo apresentado é possível observar que: 

 Cada Nível de Maturidade possui um único objetivo, é composto de um ou mais 

processos e pode ser aplicado a um ou mais objetos. 

 O Objetivo descreve o propósito do nível de maturidade e está relacionado a um único 

nível de maturidade. 

 O Objeto descreve o contexto ao qual pode ser aplicado o nível de maturidade, e deve ser 

aplicado, no mínimo, a um nível de maturidade. Estes objetos podem ser, por exemplo, a 

organização como um todo ou mesmo parte dela (um setor, uma diretoria, uma unidade 

de negócio, entre outras). 

 O Processo deve conter um conjunto de resultados esperados e um propósito único. Um 

processo apresenta uma descrição de atuação a partir de um nome de maneira simples e 

objetiva. Desta forma, um processo pode ser visto como um conjunto de ações 

correlacionadas que são executadas com vistas a gerar resultados esperados. Um processo 
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também possui uma sigla única e só pode ser classificado em uma única categoria e 

agrupado em um único domínio. 

 Uma Sigla deve estar associada a somente um único processo definindo-o unicamente.  

 O Propósito está associado a um único processo e direciona a organização para a 

evolução através da descrição de objetivos que norteiam a realização dos processos. 

 A Categoria classifica um conjunto de processos. 

 O Domínio agrupa um conjunto de processos. 

 Os Resultados Esperados definem os resultados a serem obtidos após a efetiva 

implementação do processo. Um produto de trabalho ou mudança significativa de estado 

resultantes da execução de um processo evidenciam estes resultados. 

 Os Produtos de Trabalho: São exemplos de típicos resultados do processo. Não são 

listas exaustivas de resultados obrigatórios, mas sim apenas exemplos que podem ajudar 

na implantação destes. 

Todos os elementos supracitados se basearam na sintaxe do COBIT 5 para suas respectivas 

definições e composição do modelo proposto. É importante salientar que, para alcançar níveis 

mais maduros em Governança Ágil em TIC, segundo o MAnGve Maturity Model (M3), é 

necessário que um conjunto de processos, quando implementado coletivamente, atinja o nível de 

capacidade individual pré-determinado. No entanto, se não existe interesse em identificar o nível 

de maturidade, nada impede que a organização escolha livremente quais processos deseja 

implementar de acordo, por exemplo, com seus objetivos estratégicos ou de negócios (similar ao 

que pode acontecer com o COBIT 5). 

4.4 Categorias e Domínios 

De acordo com o COBIT 5 (ISACA, 2012), a Governança garante que as necessidades, 

condições e opções das partes interessadas sejam avaliadas a fim de determinar objetivos 

corporativos acordados e equilibrados; definindo a direção através de priorizações e tomadas de 

decisão; e monitorando o desempenho e a conformidade com a direção e os objetivos 

estabelecidos. Além disto, estes mesmos autores afirmam que, na maioria das organizações, a 

Governança geral é de responsabilidade do conselho de administração sob a liderança do 

presidente. Por outro lado, a gestão é tida como responsável pelo planejamento, 

desenvolvimento, execução e monitoramento das atividades em consonância com a direção 

definida pelo órgão de Governança a fim de atingir os objetivos corporativos. Estes mesmos 

autores também afirmam que, na maioria das organizações, a gestão é de responsabilidade da 

diretoria executiva sob a liderança do diretor executivo (CEO). 
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Baseado nestas definições, o MAnGve Maturity Model (M3) classifica seus processos em 

duas categorias distintas: Processos para Governança em TIC e processos para Gestão 

Estratégica em TIC. Além disto, buscando melhor organizar os processos do modelo proposto, 

segundo seus respectivos focos de atuação, foram criados três domínios específicos: Garantir, 

Gerenciar e Monitorar. A Figura 35 apresenta estes processos, suas respectivas categorias e 

domínios de maturidade baseado na notação gráfica do COBIT 5. Nesta figura é possível 

observar quatro processos para Governança em TIC e mais quinze processos para Gestão 

Estratégica em TIC.  

 

Figura 35 - Processos que compõem o MR.  

Fonte: Elaboração Própria. 

Os processos para Governança em TIC trazem desdobramentos para os processos para 

Gestão Estratégica em TIC e são agrupados no domínio Garantir. O Quadro 33 apresenta estes 

processos e suas respectivas distribuições segundo os níveis de maturidade definidos para o 

modelo proposto. 
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Quadro 33 - Governança em TIC: Domínio Garantir. 

Categoria Domínio Processo 
Nível de 

Maturidade 

Governança 

em TIC 
Garantir 

Garantir Tomadas de Decisão (GTD) 3 

Garantir Transparência da TIC (GTT) 4 

Garantir Otimização de Valor (GOV) 
5 

Garantir Otimização dos Recursos (GOR) 

Fonte: Elaboração Própria. 

Os processos para Gestão Estratégica em TIC, por sua vez, foram organizados nos domínios 

Gerenciar e Monitorar. O Quadro 34 apresenta os processos do domínio Gerenciar e suas 

respectivas distribuições segundo os níveis de maturidade. 

Quadro 34 - Gestão Estratégica em TIC: Domínio Gerenciar. 

Categoria Domínio Processo 
Nível de 

Maturidade 

Gestão 

Estratégica 

em TIC 

Gerenciar 

Gerenciar Agilidade na Gestão (GAG) 

2 

Gerenciar Portfólio de TIC (GPT) 

Gerenciar Serviços de TIC (GST) 

Gerenciar Fornecedores da TIC (GFT) 

Gerenciar Qualidade das Entregas (GQE) 

Gerenciar Cultura Ágil (GCA) 

Gerenciar Segurança da Informação (GSI) 

Gerenciar Atividades Financeiras (GAF) 

3 
Gerenciar Time Organizacional (GTO) 

Gerenciar Relacionamentos com a TIC (GRT) 

Gerenciar Riscos Relacionados (GRR) 

Gerenciar Estratégia para TIC (GET) 
4 

Gerenciar Arquitetura Organizacional (GAO) 

Gerenciar Inovações Tecnológicas (GIT) 5 

Fonte: Elaboração Própria. 

Por fim, o Quadro 35 apresenta os processos do domínio Monitorar e suas respectivas 

distribuições segundo os níveis de maturidade definidos para o modelo proposto. 

Quadro 35 - Gestão Estratégica em TIC: Domínio Monitorar. 

Categoria Domínio Processo 
Nível de 

Maturidade 

Gestão 

Estratégica 

em TIC 

Monitorar Monitorar Sistemas de Controle (MSC) 4 

Fonte: Elaboração Própria. 
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Um maior detalhamento envolvendo cada um destes processos e suas respectivas 

distribuições perante os níveis de maturidade definidos para o MAnGve Maturity Model (M3) é 

apresentado na seção a seguir. 

4.5 Níveis de Maturidade 

Segundo a ISACA (2007a), um modelo de maturidade procura, no geral, identificar: 

 O desempenho atual da empresa; 

 Sua posição com relação ao mercado (benchmarking); 

 Metas da empresa para sua evolução em termos de maturidade; 

 O caminho necessário a percorrer; 

Com o objetivo de permitir a identificação de informações neste sentido, o MAnGve Maturity 

Model (M3) representa seu conhecimento em Governança Ágil em TIC por meio de estágios de 

maturidade. Estes estágios são representados por níveis, onde cada um destes busca compor uma 

etapa evolutiva de maturidade. Cada nível é composto por um conjunto de processos, os quais 

caracterizam um determinado estágio de maturidade. 

Foram definidos cinco níveis de maturidade para o modelo proposto. Estes níveis variam do 

nível 1 (Inicial) ao nível 5 (Em Otimização). Para atingir um determinado nível de maturidade é 

necessário que a organização seja submetida à avaliação de um conjunto de processos. O 

Quadro 36 apresenta sucintamente os níveis de maturidade definidos para o modelo proposto. 

Quadro 36 - Níveis de Maturidade. 

Nível de Maturidade Descrição 

1 Inicial 

2 Parcialmente Gerenciado 

3 Gerenciado 

4 Estratégico 

5 Em Otimização 

Fonte: Adaptado de: (ISACA, 2007a; SEI, 2006b). 

Os dados coletados durante execução do processo de pesquisa, especialmente a partir da 

revisão ad hoc de literatura e da revisão sistemática da literatura (conforme desenho de pesquisa 

apresentado na Figura 1), contribuíram para identificar os processos e respectivos níveis de 

maturidade do modelo proposto (Figura 36). Estes processos e seus respectivos níveis foram 

analisados detalhadamente, a fim de identificar os resultados esperados mais coerentes para sua 

composição (seção 4.2).  
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Figura 36 - Representação dos processos em seus níveis de maturidade.  

Fonte: Elaboração Própria. 

A representação por estágios de maturidade estabelece um caminho predeterminado para a 

melhoria. No caso em particular do MAnGve Maturity Model (M3), este caminho é estabelecido, 

de maneira sistemática, seguindo uma abordagem holística para tratamento da Governança Ágil 

em TIC e partindo do nível de maturidade 1 ao nível 5. Para tal, é necessário que os resultados 

esperados de cada um dos processos que compõem o determinado nível sejam satisfeitos.  

Esses processos são agrupados por nível de maturidade, indicando quais processos devem ser 

efetivamente implementados para que a organização atinja a determinada maturidade desejada. 

Por exemplo, para o nível de maturidade 2 foram dispostos um conjunto de processos para o 

modelo proposto. Uma vez atingido o nível de maturidade 2, a organização pode desprender seus 

esforços no cumprimento dos resultados esperados dos processos do nível 3 e assim por diante. 

A seguir, os níveis do MAnGve Maturity Model (M3) são apresentados em maior riqueza de 

detalhes. 

 Nível 1 - Inicial  

O nível 1 do MAnGve Maturity Model (M3) é definido como Inicial. Neste nível as 

organizações podem apresentar evidências para uma boa Governança Ágil em TIC, porém de 

maneira ad-hoc. Isto quer dizer que neste nível as organizações não são necessariamente 

caracterizadas pela ausência total de iniciativas para Governança Ágil em TIC, mas que estas, 

quando existentes, são realizadas de maneira não sistemática e aleatória, dificultando assim seu 

avanço em maturidade. Este nível também é caracterizado pelo considerável esforço exercido, 

uma vez que a maioria das iniciativas são realizadas de maneira independente umas das outras. 
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Aspectos gerais para uma boa Governança Ágil em TIC podem até estar presentes, mas acabam 

sendo tratados de maneira ad hoc. Neste caso, é difícil prever os resultados ou aprender com as 

experiências vivenciadas pela organização. 

 Nível 2 - Parcialmente Gerenciado  

O nível 2 do MAnGve Maturity Model (M3) é definido como “Parcialmente Gerenciado”. 

Neste nível a organização começa a estruturar suas capacidades básicas para uma boa 

Governança Ágil em TIC. Estas capacidades básicas estão especificadas através dos seguintes 

processos para o modelo proposto: Gerenciar Serviços de TIC (GST), Gerenciar Portfólio de TIC 

(GPT), Gerenciar Agilidade na Gestão (GAG), Gerenciar Fornecedores da TIC (GFT), Gerenciar 

Qualidade das Entregas (GQE), Gerenciar Cultura Ágil (GCA) e Gerenciar Segurança da 

Informação (GSI). 

Estes processos devem ser preparados para lidar com os possíveis desafios iniciais para 

adoção de uma boa Governança Ágil em TIC. Desta forma, uma estrutura consistente para 

suporte ao Gerenciamento Ágil em TIC começa a ser institucionalizada. Esta estrutura deve 

possuir foco no cumprimento dos requisitos da Governança Corporativa. Para tal, devem ser 

definidos, mantidos e difundidos um conjunto de políticas e estruturas que promovam o 

alinhamento entre a Gestão de TIC e a Governança Corporativa perante toda organização, 

visando o não comprometimento da agilidade organizacional. Neste contexto, a Gestão de TIC 

também deve começar a considerar mudanças como um componente natural do ambiente de 

negócios, buscando adaptar-se a novos fatores originados de seus ambientes e de novas 

necessidades decorrentes da natureza de seu negócio. 

Ainda neste nível os serviços de TIC começam a ser preparados para um gerenciamento mais 

ágil. Para tal, os serviços devem ser identificados, definidos e catalogados, seguindo uma 

abordagem sistemática e adaptativa. Os acordos de nível de serviços, por sua vez, devem ser 

definidos através de um design simples e baseado em refinamentos contínuos. A Segurança da 

Informação bem como a cultura de agilidade também começam a ser institucionalizadas.  

Por fim, uma preocupação em garantir que os fornecedores da TIC apoiem efetivamente o 

atendimento às necessidades organizacionais, começa a ser institucionalizada. Para tal, faz-se 

necessário a identificação e valorização dos fornecedores como parceiros estratégicos, junto a 

implementação de requisitos de qualidade que cumpram seu papel, sem comprometer a agilidade 

organizacional. Como consequência, torna-se possível perceber neste nível uma maior 

institucionalização de uma cultura em agilidade, além de uma melhora na qualidade das entregas 

da TIC. A Figura 37 apresenta os processos e seus resultados esperados para o nível 2 do 



 

CAPÍTULO 4: UM MODELO DE MATURIDADE PARA GOVERNANÇA ÁGIL EM TIC 147 

 

MAnGve Maturity Model  HUMBERTO ROCHA DE ALMEIDA NETO 

modelo de maturidade proposto. A notação gráfica utilizada nesta figura se baseia em (FARIAS 

JÚNIOR, 2014). 

 

Figura 37 - Processos e Resultados Esperados do Nível 2.  

Fonte: Elaboração Própria. 

 Nível 3 - Gerenciado 

O nível 3 do MAnGve Maturity Model (M3) é definido como “Gerenciado”. Neste nível, as 

capacidades básicas para uma boa Governança Ágil em TIC conseguem ser estruturadas. Desta 

forma, os processos do nível 2 do modelo de maturidade proposto são institucionalizados e novas 

capacidades iniciam sua institucionalização. Estas novas capacidades estão especificadas pelos 

seguintes processos do modelo de maturidade proposto: Gerenciar Relacionamentos com a TIC 

(GRT), Gerenciar Time Organizacional (GTO), Gerenciar Atividades Financeiras (GAF), 

Gerenciar Riscos Relacionados (GRR) e Garantir Tomadas de Decisão (GTD). 

Desta forma, a cultura de valorização das pessoas (colaboradores, fornecedores e demais 

stakeholders) começa a ser reforçada. A gestão de riscos recebe especial atenção e um 

embasamento para tomadas de decisão mais ágeis é elaborado. Ainda neste nível, um 
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gerenciamento financeiro relacionado às atividades de TIC começa a ser melhor estruturado. 

Também são iniciados direcionamentos para que as decisões relacionadas à TIC sejam realizadas 

da maneira mais ágil e em consonância com as estratégias e objetivos estratégicos 

organizacionais. Para tal, as partes interessadas passam a ter suas necessidades sistematicamente 

mapeadas para promover uma boa Governança Ágil em TIC. Além disto, ainda neste nível, a 

estrutura para Gerenciamento Ágil de TIC torna-se ainda mais consistente buscando o 

cumprimento dos requisitos da Governança Corporativa. Para tal, as pessoas passam a ser 

reconhecidas como elementos-chave para a Gestão nas organizações. 

No que diz respeito ao Portfólio de TIC, as alterações em seus investimentos começam a 

refletir sobre o conjunto de serviços, ativos e recursos de TIC. De maneira semelhante, o 

Gerenciamento das atividades financeiras relacionadas à TIC, passa a adotar uma abordagem de 

ajustes contínuos buscando adaptação sistemática aos momentos vivenciados pela organização. 

Para tal, deve ser estabelecido um orçamento para TIC que seja simples, transparente e completo. 

Um modelo simples para alocação de custos de serviços de TIC também é sugerido.  

Ainda neste nível, a gestão do time organizacional passa a receber atenção especial. Neste 

sentido uma cultura de agilidade passa a ser difundida perante toda organização, um melhor 

gerenciamento de habilidades e competências passa a ser realizado, há uma minimização de 

dependências entre funções críticas de trabalho e um incentivo a participação criativa com 

valorização das pessoas passa a ser formalizado. 

Além disto, são promovidos relacionamentos saudáveis entre a TIC e seus stakeholders 

buscando um melhor alcance dos objetivos estratégicos organizacionais. Para tal, devem ser 

negociadas as disponibilidades dos stakeholders, estabelecendo também um padrão de 

comunicação. As parcerias estratégicas também devem ser claramente firmadas. Como resultado, 

relacionamentos entre a TIC e seus stakeholders passam a ser melhor gerenciados. 

Os relacionamentos com os fornecedores são reforçados através de uma abordagem mais 

humanista e colaborativa, tornando as partes interessadas cada vez mais satisfeitas com a 

qualidade das soluções de TIC. Neste sentido, os serviços de TIC passam a estar alinhados com a 

real capacidade da TIC e as necessidades organizacionais. A Segurança da Informação bem 

como a cultura de agilidade continuam sendo institucionalizadas. 

Por fim, a mitigação de riscos relacionados à TIC passa a ser realizada através de uma 

abordagem adaptativa e integrada com a estratégia de gestão de riscos corporativa. A Figura 38 

apresenta os processos e resultados esperados para o nível 3 do modelo de maturidade proposto. 
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Figura 38 - Processos e Resultados Esperados do Nível 3.  

Fonte: Elaboração Própria. 

 Nível 4 - Estratégico 

O nível 4 do MAnGve Maturity Model (M3) é definido como “Estratégico”. Neste nível, os 

processos para uma boa Governança Ágil em TIC já se encontram consolidados (processos que 

compõem os níveis 2 e 3) e a estratégia para a TIC passa a ser melhor gerenciada, promovendo 

transparência e melhor definição de uma Arquitetura Empresarial para a organização. Para tal, 

este nível foca na institucionalização dos seguintes processos: Garantir Transparência da TIC 

(GTT), Gerenciar Arquitetura Organizacional (GAO), Gerenciar Estratégia para TIC (GET) e 

Monitorar Sistemas de Controle (MSC).  

Desta forma, os sistemas de controle internos e externos da organização passam a ser 

monitorados com maior agilidade e continuidade, permitindo a maximização do potencial das 

oportunidades e a minimização de perdas associadas aos riscos de TIC.  

Neste nível, os direcionamentos para que as decisões relacionadas à TIC sejam realizadas de 

maneira ágil e em consonância com os objetivos estratégicos organizacionais são reforçados. 
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Para tal, os mecanismos de Governança aplicados, são avaliados quanto ao seu alinhamento 

estratégico organizacional e capacidade em suportar agilidade.  

A transparência da TIC também ganha destaque neste nível. Informações relacionadas a 

conformidades, objetivos, estratégias e desempenho da TIC, passam a ser sempre 

disponibilizadas de maneira simples e transparente, sendo sistematicamente aperfeiçoadas para 

sua maior efetividade na organização.  

Ainda neste nível, a gestão de TIC assume uma postura mais ágil, estabelecendo 

procedimentos que visam garantir o cumprimento das políticas e estruturas de agilidade. É 

fornecida uma visão holística do atual ambiente de TIC, sua direção futura e iniciativas 

necessárias para sua evolução, considerando estruturas empresariais com foco em respostas ágeis 

e eficientes para alcance dos objetivos estratégicos organizacionais. Para tal, devem ser 

elaboradas estratégias simples para a TIC, com valorização das pessoas, preparada para ajustes 

contínuos e derivando metas a partir das iniciativas organizacionais.  

Uma arquitetura organizacional, por sua vez, é definida e sistematicamente avaliada através 

de simples abstrações que representem as diferentes áreas que compõe a organização e suas 

inter-relações.  

O Portfólio de TIC passa a estabelecer uma real visão de seu desempenho e os recursos 

humanos da organização passam a ser sistematicamente avaliados quanto a sua suficiência para 

alcance das metas relacionadas a uma boa Governança Ágil em TIC. Os serviços de TIC e níveis 

de serviço passam a atender às necessidades organizacionais atuais e futuras com maior controle. 

A gestão dos fornecedores de TIC é aprimorada através de um controle mais contínuo aos riscos 

que os relacionam. Como resultado, as implantações das soluções de TIC passam a ser mais 

previsíveis. A cultura de agilidade continua sendo disseminada na organização. 

Por fim, neste nível, os ambientes de controle internos e externos passam a ser 

sistematicamente monitorados, buscando identificar ações de melhoria e/ou garantia de 

conformidades com leis, regulamentos e exigências contratuais aplicáveis. Para tal, as iniciativas 

de controle são planejadas e executadas levando em consideração o equilíbrio entre as exigências 

que precisam ser cumpridas e a agilidade que se faz necessária diante da competitividade nos 

negócios. A Figura 39 apresenta os processos e seus resultados esperados para o nível 4 do 

modelo de maturidade proposto.  
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Figura 39 - Processos e Resultados Esperados do Nível 4.  

Fonte: Elaboração Própria. 

 Nível 5 - Em Otimização 

O nível 5 do MAnGve Maturity Model (M3) é definido como “Em Otimização”. Este último 

nível possui foco em melhoria contínua, promovendo otimizações nos processos já implantados 

(processos dos níveis 2, 3 e 4) e um maior incentivo à inovação. A prospecção, seleção e 

avaliação de novas tecnologias e paradigmas para apoio a uma Governança Ágil em TIC ainda 

mais efetiva, também recebe especial atenção neste nível de maturidade. Para tal, são 

institucionalizados os seguintes processos: Garantir Otimização de Recursos (GOR), Garantir 

Otimização de Valor (GOV) e Gerenciar Inovações Tecnológicas (GIS). 

Neste nível, com o objetivo de garantir a otimização de recursos relacionados à TIC, 

princípios ágeis de gestão de recursos passam a ser adotados e uma análise das necessidades 

atuais e futuras destes recursos é sistematicamente realizada.  

Otimizações relacionadas ao valor da TIC para o negócio também são foco deste nível. Neste 

sentido, a priorização de ativos de TIC, principalmente os que promovam conquistas rápidas com 
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base nos objetivos estratégicos organizacionais, passa a receber especial atenção. O portfólio de 

TIC passa também a ser sistematicamente avaliado buscando otimização de real entrega de valor 

a um custo razoável. A cultura de agilidade da organização também é mantida e melhorada 

sempre que possível. 

Por fim, este nível busca otimizar a vantagem competitiva, baseado no gerenciamento de 

soluções construídas com agilidade e incentivo a inovação. Para tal, sugere-se a geração de valor 

agregado através do avanço em inovação, a execução de prospecções sistemáticas no ambiente 

externo e o fortalecimento de uma cultura de agilidade e inovação em toda a organização. 

Uma visão do modelo de maturidade MAnGve Maturity Model (M3) completa é ilustrada na 

Figura 40. Esta figura inclui seus processos, resultados esperados e respectivos níveis de 

maturidade. A aplicação do modelo de maturidade proposto busca promover uma adoção 

sistemática e gradual de Governança Ágil em TIC nas organizações. 
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Figura 40 - Modelo MAnGve Maturity Model (M3) versão 2.0.  

Fonte: Elaboração Própria. 
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4.6 Processos e Capacidades 

No MAnGve Maturity Model (M3), atributos de processo (AP) representam as capacidades 

individuais de cada processo. Estes APs são descritos em termos dos resultados esperados dos 

atributos do processo (RAP). De acordo com TEIXEIRA FILHO (2010), a capacidade do 

processo expressa o grau de refinamento e institucionalização com que o processo é executado 

na organização. Sendo assim, quanto mais evoluída a organização em seus níveis de maturidade, 

maior deve ser seu nível de capacidade em desempenhar os processos segundo o escopo de 

determinado nível. É importante frisar que os níveis de capacidade de cada processo são 

acumulativos, o que determina que, ao avançar para um nível superior, os processos 

anteriormente implementados passam a ser executados no nível de capacidade exigido para o 

nível atingido. O quadro a seguir apresenta os níveis de capacidade definidos para o MAnGve 

Maturity Model (M3). 

Quadro 37 - Níveis de Capacidade. 

Nível de Capacidade Descrição 

0 Processo Incompleto 

1 Processo Executado 

2 Processo Gerenciado 

3 Processo Definido 

4 Processo Medido 

5 Processo Otimizado 

Fonte: Adaptado de: (ISACA, 2007a; SEI, 2006b). 

Cada atributo do processo (AP) é atingido a partir da avaliação dos resultados esperados do 

atributo de processo (RAP), os quais, são requeridos a todos os processos correspondentes a 

determinado nível de maturidade. Os distintos níveis de capacidade dos processos são definidos 

através de nove atributos de processo (AP) que atuam em conformidade com a ISO/IEC 15504. 

Para o atributo AP 1.1 o processo é executado: Este atributo é uma medida de quanto o 

processo atinge o seu propósito. Seus resultados esperados são: 

 RAP 1.1.1: O processo atinge seus resultados definidos. 

Para o atributo AP 2.1 o processo é gerenciado: Este atributo é uma medida de quanto a 

execução do processo é gerenciada. Seus resultados esperados são: 

 RAP 2.1.1: Os objetivos para o desempenho do processo são identificados; 

 RAP 2.1.2: A execução do processo é planejada e monitorada; 

 RAP 2.1.3: O desempenho do processo é ajustado para atender aos planos; 

 RAP 2.1.4: As responsabilidades e a autoridade para executar o processo são definidas, 

atribuídas e comunicadas; 
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 RAP 2.1.5: Os recursos e informações necessários para executar o processo definido são 

disponibilizados, alocados e utilizados; 

 RAP 2.1.6: A interface entre as partes interessadas são gerenciadas para garantir tanto a 

comunicação efetiva como também a atribuição clara de responsabilidades; 

Para o atributo AP 2.2 os produtos de trabalho são gerenciados: Este atributo é uma 

medida de quanto os produtos de trabalho produzidos pelo processo são gerenciados 

apropriadamente. Seus resultados esperados são: 

 RAP 2.2.1: Os requisitos dos produtos de trabalho do processo são identificados; 

 RAP 2.2.2: Os requisitos para documentação e controle dos produtos de trabalho são 

estabelecidos; 

 RAP 2.2.3: Os produtos de trabalho são apropriadamente identificados, documentados e 

controlados; 

 RAP 2.2.4: Os produtos de trabalho são avaliados objetivamente com relação aos 

padrões, procedimentos e requisitos aplicáveis e são tratadas as não conformidades. 

Para o atributo AP 3.1 o processo é definido: Este atributo é uma medida do quanto um 

processo padrão é mantido para apoiar a implementação do processo definido. Seus resultados 

esperados são: 

 RAP 3.1.1: Um processo padrão é descrito, incluindo diretrizes para sua adaptação para o 

processo definidos; 

 RAP 3.1.2: A interação do processo padrão com outros processos são determinadas; 

 RAP 3.1.3: As competências requeridas para executar o processo são identificadas como 

parte do processo padrão; 

 RAP 3.1.4: A infraestrutura e o ambiente requerido para executar o processo são 

identificados como parte do processo padrão; 

 RAP 3.1.5: Métodos adequados para monitoramento da eficácia e adequação do processo 

são determinados. 

Para o atributo AP 3.2 o processo é implementado: este atributo é uma medida do quanto o 

processo padrão está efetivamente implementado como um processo definido para atingir seus 

resultados. Seus resultados esperados são: 

 RAP 3.2.1: Um processo definido é implementado para o projeto baseado nas diretrizes 

para seleção e/ou adaptação do processo padrão; 

 RAP 3.2.2: As funções necessárias, responsabilidades e autoridades para a realização do 

processo definido são atribuídas e comunicadas; 
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 RAP 3.2.3: As pessoas que executam o processo definido possuem adequada 

competência, educação, formação e experiência; 

 RAP 3.2.4: Os recursos e as informações necessárias para a realização do processo 

definido são disponibilizadas, distribuídas e utilizadas; 

 RAP 3.2.5: A infraestrutura e o ambiente de trabalho requeridos para executar o processo 

definido são disponibilizados, gerenciados e mantidos; 

 RAP 3.2.6: Dados apropriados são coletados e analisados, constituindo uma base para o 

entendimento do comportamento do processo, para demonstrar a adequação e a eficácia 

do processo, e avaliar onde pode ser feita sua melhoria contínua; 

Para o atributo AP 4.1 o processo é medido: este atributo é uma medida do quanto os 

resultados de medição são usados para assegurar que a execução do processo atinge os seus 

objetivos de desempenho e apoia o alcance dos objetivos de negócio definidos. Seus resultados 

esperados são: 

 RAP 4.1.1: As necessidades de informação dos processos, requeridas para apoiar 

objetivos de negócio relevantes para a organização, são identificadas; 

 RAP 4.1.2: Objetivos de medição do processo são derivados das necessidades de 

informação do processo; 

 RAP 4.1.3: Objetivos quantitativos de qualidade e de desempenho dos processos são 

definidos para apoiar os objetivos de negócio; 

 RAP 4.1.4: Medidas, bem como a frequência de realização de suas medições, são 

identificadas e definidas de acordo com os objetivos de medição do processo e os 

objetivos quantitativos de qualidade e de desempenho do processo; 

 RAP 4.1.5: Os resultados das medições são coletados, analisados e comunicados para 

monitorar o atendimento dos objetivos quantitativos de qualidade e de desempenho do 

processo; 

 RAP 4.1.6: Resultados de medição são utilizados para caracterizar o desempenho do 

processo. 

Para o atributo AP 4.2 o processo é controlado: Este atributo é uma medida do quanto o 

processo é controlado estatisticamente para produzir um processo estável, capaz e previsível 

dentro de limites estabelecidos. 

 RAP 4.2.1: Técnicas de análise e de controle de desempenho são identificadas e 

aplicadas quando necessário; 

 RAP 4.2.2: Limites de controle de variação são estabelecidos para o desempenho normal 

do processo; 
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 RAP 4.2.3: Dados de medição são analisados com relação a causas especiais de variação; 

 RAP 4.2.4: Ações corretivas são realizadas para tratar causas especiais de variação; 

 RAP 4.2.5: Limites de controle são redefinidos, quando necessário, seguindo as ações 

corretivas; 

Para o atributo AP 5.1 o processo é inovado e melhorado: Este atributo é uma medida do 

quanto as mudanças no processo são identificadas a partir da análise de defeitos, problemas, 

causas comuns de variação do desempenho e da investigação de enfoques inovadores para a 

definição e implementação do processo. 

 RAP 5.1.1: Propostas de melhoria são coletadas e analisadas para estabelecer os 

objetivos de melhoria do processo, que são definidos de forma a apoiar os objetivos de 

negócio relevantes; 

 RAP 5.1.2: Dados adequados são analisados para identificar causas comuns de variação 

no desempenho do processo; 

 RAP 5.1.3: Dados adequados são analisados para identificar oportunidades para aplicar 

melhores práticas e inovações; 

 RAP 5.1.4: Oportunidades de melhoria derivadas de novas tecnologias e conceitos de 

processo são identificadas; 

 RAP 5.1.5: Uma estratégia de implementação é estabelecida e executada para alcançar os 

objetivos de melhoria do processo e para resolver os problemas. 

Para o atributo AP 5.2 o processo é otimizado continuamente: este atributo é uma medida 

do quanto as mudanças na definição, gerência e desempenho do processo têm impacto efetivo 

para o alcance dos objetivos relevantes de melhoria do processo. 

 RAP 5.2.1: O impacto de todas as mudanças propostas é avaliado com relação aos 

objetivos do processo definido e do processo padrão; 

 RAP 5.2.2: A implementação de todas as mudanças acordadas é gerenciada para 

assegurar que qualquer alteração no desempenho do processo seja entendida e que sejam 

tomadas as ações pertinentes; 

 RAP 5.2.3: As ações implementadas para resolução de problemas e melhoria no processo 

são acompanhadas com medições para verificar se as mudanças no processo corrigiram o 

problema e melhoraram o seu desempenho; 

 RAP 5.2.4: Dados da análise de causas de problemas e de sua resolução são armazenados 

para uso em situações similares. 
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A partir destas definições, os processos do MAnGve Maturity Model (M3) puderam ser 

devidamente alocados a um determinado nível de maturidade. Estas alocações permitem uma 

melhor compreensão da relação direta entre seus níveis de maturidade, processos, categorias e 

atributos de capacidade (Quadro 38). Por outro lado, caso a organização deseje implantar os 

processos do MAnGve Maturity Model (M3), sem necessariamente seguir uma estrutura 

estagiada (por exemplo baseado em seus objetivos estratégicos) é indicada a escolha desses 

processos e a realização de avaliações pautadas pelos níveis de capacidade dos processos 

selecionados. 

Quadro 38 - Níveis de Maturidade, Processo, Categorias  e Atributos do Processos. 

Nível Processos Categorias Atributos do Processo 

1 nível ad hoc 

2 

Gerenciar Serviços de TIC (GST)  

Gerenciar Portfólio de TIC (GPT)  

Gerenciar Agilidade na Gestão (GAG)  

Gerenciar Fornecedores da TIC (GFT)  

Gerenciar Qualidade das Entregas (GQE)  

Gerenciar Cultura Ágil (GCA)  

Gerenciar Segurança da Informação (GSI) 

Gestão Estratégica em TIC AP 1.1; 

3 

Gerenciar Relacionamentos com a TIC (GRT)  

Gerenciar Time Organizacional (GTO)  

Gerenciar Atividades Financeiras (GAF)  

Gerenciar Riscos Relacionados (GRR)  

Garantir Tomadas de Decisão (GTD). 

Gestão Estratégica em TIC 
AP 1.1; AP 2.1; AP 2.2; 

Governança em TIC 

4 

Garantir Transparência da TIC (GTT)  

Gerenciar Arquitetura Organizacional (GAO)  

Gerenciar Estratégia para TIC (GET)  

Monitorar Sistemas de Controle (MSC) 

Governança em TIC 
AP 1.1; AP 2.1; AP 2.2; 

AP 3.1; AP 3.2; AP 4.1; 

AP 4.2; 
Gestão Estratégica em TIC 

5 

Garantir Otimização de Recursos (GOR)  

Garantir Otimização de Valor (GOV)  

Gerenciar Inovações Tecnológicas (GIS) 

Governança em TIC 
AP 1.1; AP 2.1; AP 2.2; 

AP 3.1; AP 3.2; AP 4.1; 

AP 4.2; AP 5.1; AP 5.2; Gestão Estratégica em TIC 

Fonte: Elaboração Própria. 

O MAnGve Maturity Model (M3) adota uma estrutura baseada em processos, onde estes são 

descritos em termos principalmente de seus nomes, siglas, propósitos, resultados esperados e 

produtos de trabalho. Estes processos seguem uma estrutura padrão quanto a sua especificação 

conforme pode ser observado na Figura 41. 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO <DESCRIÇÃO DO NÚMERO>: <DESCRIÇÃO DO NOME> (<DESCRIÇÃO DA SIGLA>) 

PROPÓSITO: <DESCRIÇÃO DO PROPÓSITO DO PROCESSO> 

RESULTADOS ESPERADOS: 

<DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS> 

PRODUTOS DE TRABALHO: 

<DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS DE TRABALHO> 

Figura 41 - Estrutura Padrão para Processos no M3.  

Fonte: Elaboração Própria. 
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Desta forma, para o modelo proposto, foram especificados os processos apresentados nas 

seções a seguir. 

4.6.1 PROCESSOS PARA GOVERNANÇA EM TIC 

Os processos para Governança em TIC buscam garantir avaliações contínuas das 

organizações. A partir destas avaliações torna-se possível determinar claramente os objetivos 

organizacionais, promovendo o direcionamento e monitoramento do desempenho e 

conformidade com os objetivos estratégicos desejados.  

4.6.1.1 DOMÍNIO GARANTIR 

Foram definidos quatro processos para Governança em TIC, sendo estes organizados em um 

único domínio denominado: Garantir. São estes: 

Processo 1 Garantir Tomadas de Decisão (GTD) 

Propósito Fornecer direcionamentos para que as decisões relacionadas à TIC sejam 

realizadas de maneira ágil e em consonância com os objetivos estratégicos 

organizacionais. 

Resultados 

Esperados 

 

GTD-RE01: Avaliar os níveis de autoridade e responsabilidade. 

GTD-RE02: Avaliar alinhamento entre a estratégia organizacional e os 

mecanismos de apoio à Governança em TIC. 

GTD-RE03: Avaliar capacidade de suporte à agilidade.   

Produtos de 

Trabalho 

GTD-PT01: Mapeamento dos níveis de autoridade e responsabilidade para 

tomadas de decisão. 

GTD-PT02: Grau de alinhamento entre a estratégia organizacional e os 

mecanismos de apoio. 

GTD-PT03: Sugestões de melhoria para apoio à agilidade.  

 GTD-RE01 - Avaliar os níveis de autoridade e responsabilidade: Neste resultado 

esperado, os níveis de autoridade e responsabilidade para tomadas de decisão passam a 

ser sistematicamente mapeados com objetivo de prover uma ação mais ágil para tomadas 

de decisão. 

 GTD-RE02 - Avaliar alinhamento entre a estratégia organizacional e os mecanismos 

de apoio à Governança em TIC: Neste resultado esperado, os mecanismos de 

Governança aplicados (estruturas, princípios e/ou processos) passam a ser 

sistematicamente avaliados no que diz respeito ao seu alinhamento com os objetivos 

estratégicos organizacionais. 

 GTD-RE03 - Avaliar capacidade de suporte à agilidade: Neste resultado esperado, os 

mecanismos de Governança aplicados (estruturas, princípios e processos) passam a ser 

sistematicamente avaliados quanto a sua capacidade de suportar agilidade em tomadas de 

decisão envolvendo a TIC. Para tal, os meta princípios para Governança Ágil podem ser 

tidos como base para esta avaliação. 
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Processo 2 Garantir Otimização de Valor (GOV) 

Propósito Otimizar o valor da TIC para o negócio, baseado na priorização dos ativos que 

oferecem maior probabilidade de conquistas rápidas em direção ao 

cumprimento dos objetivos estratégicos organizacionais. 

Resultados 

Esperados 

 

GOV-RE01: Desenvolver um time competente e motivado. 

GOV-RE02: Promover ações corretivas a problemas. 

GOV-RE03: Avaliar o Portfólio de TIC. 

Produtos de 

Trabalho 

GOV-PT01: Plano de competências do time. 

GOV-PT02: Lista de ações motivacionais para o time. 

GOV-PT03: Lista de problemas e ações para otimização do valor da TIC. 

GOV-PT04: Relação custo-benefício dos ativos que compõem o Portfólio de 

TIC. 

 GOV-RE01 - Desenvolver um time competente e motivado: Neste resultado esperado, 

são desempenhadas atividades com foco no desenvolvimento de um time com 

competências que apoiem a promoção de uma boa Governança Ágil em TIC. Além disto, 

também é tido como primordial, a constante motivação de todo o time organizacional. 

 GOV-RE02 - Promover ações corretivas a problemas: Neste resultado esperado, 

problemas que atrapalham a otimização de valor da TIC são identificados e ações 

corretivas são priorizadas para promoção de uma boa Governança Ágil em TIC. 

 GOV-RE03 - Avaliar o Portfólio de TIC: Neste resultado esperado, o Portfólio de TIC 

passa a ser sistematicamente avaliado para determinar a probabilidade de real entrega de 

valor a um custo razoável. 

Processo 3 Garantir Otimização dos Recursos (GOR) 

Propósito Garantir que os recursos relacionados à TIC (pessoas, processos e tecnologia) 

estão adequadamente alocados, promovendo uma gestão mais ágil e eficiente, 

para alcance dos objetivos estratégicos organizacionais. 

Resultados 

Esperados 

GOR-RE01: Adotar princípios para gestão ágil de recursos. 

GOR-RE02: Analisar recursos relacionados à TIC. 

Produtos de 

Trabalho 

GOR-PT01: Guia para alocação de recursos. 

GOR-PT02: Relatório de análise de recursos. 

 GOR-RE01 - Adotar princípios para gestão ágil de recursos: Neste resultado 

esperado, princípios para uma gestão mais ágil de recursos procuram ser adotados com o 

objetivo de apoiar a cultura de agilidade na organização. 

 GOR-RE02 - Analisar recursos relacionados à TIC: Neste resultado esperado, as 

necessidades atuais e futuras de recursos (especialmente pessoas) relacionados a TIC são 

sistematicamente analisadas visando sua melhor alocação. 
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Processo 4 Garantir Transparência da TIC (GTT) 

Propósito Garantir que as informações relacionadas a conformidades, objetivos, 

estratégias e desempenhos da TIC, sejam sempre disponibilizadas com 

simplicidade, confidencialidade e transparência. 

Resultados 

Esperados 

 

GTT-RE01: Estabelecer princípios para informações simples e transparentes.  

GTT-RE02: Definir requisitos para confidencialidade. 

GTT-RE03: Analisar necessidades para transparência das informações. 

Produtos de 

Trabalho 

GTT-PT01: Relatório de análise das informações. 

 

 GTT-RE01 - Estabelecer princípios para informações simples e transparentes: Neste 

resultado esperado, princípios para tornar as informações simples e transparentes devem 

ser estabelecidos com objetivo de melhorar a eficiência de comunicação com os 

stakeholders. 

 GTT-RE02 - Definir requisitos para confidencialidade: Neste resultado esperado, as 

informações são analisadas quanto à sua confidencialidade e níveis de permissão de 

acesso. 

 GTT-RE03 - Analisar necessidades para transparência das informações: Neste 

resultado esperado, as necessidades atuais e futuras são sistematicamente analisadas com 

o objetivo de identificar pontos de melhoria para transparência das informações aos 

stakeholders.  

4.6.2 PROCESSOS PARA GESTÃO ESTRATÉGICA DE TIC 

Os processos para Gestão Estratégica em TIC são responsáveis pelo gerenciamento e 

monitoramento de atividades baseado nos desdobramentos dos objetivos estratégicos 

organizacionais. Para tal, foram definidos treze processos para Gestão Estratégica em TIC. Estes 

processos foram organizados em dois domínios: Gerenciar e Monitorar. 

4.6.2.1 DOMÍNIO GERENCIAR 

Processo 5 Gerenciar Agilidade na Gestão (GAG) 

Propósito Fornecer uma estrutura consistente para gerenciamento ágil de TIC, com 

foco no cumprimento dos requisitos da Governança Corporativa, com 

cobertura a pessoas, estruturas e processos de gestão organizacionais. 

Resultados 

Esperados 

 

GAG-RE01: Definir um conjunto de políticas para apoio a gestão ágil. 

GAG-RE02: Considerar mudanças como algo natural aos negócios. 

GAG-RE03: Reconhecer pessoas como elementos-chave a mudança. 

GAG-RE04: Estabelecer procedimentos para políticas de agilidade na gestão. 

Produtos de 

Trabalho 

GAG-PT01: Políticas para gestão ágil. 

GAG-PT02: Relatório de acompanhamento para gestão ágil. 

 GAG-RE01 - Definir um conjunto de políticas para apoio a gestão ágil: Neste 

resultado esperado, um conjunto de políticas eficientes (levando em consideração as 

pessoas) e uma estrutura de agilidade (alinhando a Gestão de TIC e a Governança 

Corporativa) são definidos, mantidos e difundidos perante toda a organização. 
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 GAG-RE02 - Considerar mudanças como algo natural aos negócios: Neste resultado 

esperado, a Gestão de TIC passa a considerar a mudança como um componente natural 

ao ambiente de negócios, tentando adaptar-se a novos fatores originados do 

desenvolvimento destes ambientes e de novas necessidades decorrentes das ameaças e 

oportunidades do negócio. 

 GAG-RE03 - Reconhecer pessoas como elementos-chave a mudança: Neste resultado 

esperado, a gestão de TIC passa a valorizar as pessoas como elementos-chave para 

mudança, encorajando-as a contribuir criativamente para o alcance dos objetivos do 

negócio. 

 GAG-RE04 - Estabelecer procedimentos para políticas de agilidade na gestão: Neste 

resultado esperado, procedimentos são estabelecidos visando garantir o cumprimento e 

medição do desempenho das políticas e estruturas de agilidade da organização. 

Processo 6 Gerenciar Estratégia para TIC (GET) 

Propósito Fornecer uma visão holística do atual ambiente de TIC baseado em estruturas 

organizacionais com foco em respostas ágeis para alcance dos objetivos 

estratégicos organizacionais. 

Resultados 

Esperados 

 

GET-RE01: Promover alinhamento entre a estratégia de TIC e a estratégia 

organizacional.  

GET-RE02: Consolidar uma estratégia de TIC com foco na valorização das 

pessoas. 

GET-RE03: Derivar metas para TIC a partir das metas organizacionais. 

Produtos de 

Trabalho 

GET-PT01: Rastreabilidade entre estratégias e metas organizacionais e da 

TIC.  

GET-PT02: Planejamento Estratégico da TIC. 

 GET-RE01 - Promover alinhamento entre a estratégia de TIC e a estratégia 

organizacional: Neste resultado esperado, a estratégia de TIC passa a buscar um maior 

alinhamento com a estratégia organizacional. 

 GET-RE02 - Consolidar uma estratégia de TIC com foco na valorização das 

pessoas: Neste resultado esperado, a estratégia de TIC torna-se simples, com valorização 

das pessoas e seguindo uma abordagem de ajustes contínuos. 

 GET-RE03 - Derivar metas para TIC a partir das metas organizacionais: Neste 

resultado esperado, metas para TIC devem ser derivadas a partir das metas 

organizacionais.  
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Processo 7 Gerenciar Arquitetura Organizacional (GAO) 

Propósito Representar as diferentes áreas que compõem a organização e suas inter-

relações com simplicidade, facilitando o alcance dos objetivos estratégicos 

organizacionais com maior agilidade e fácil adaptação. 

Resultados 

Esperados 

GAO-RE01: Formalizar uma arquitetura de referência. 

GAO-RE02: Avaliar a arquitetura de referência da organização. 

Produtos de 

Trabalho 

GAO-PT01: Arquitetura Organizacional. 

 GAO-RE01 - Formalizar uma arquitetura de referência: Neste resultado esperado, 

uma arquitetura de referência é formalizada para a organização por meio de abstrações 

simples e representativas. 

 GAO-RE02 - Avaliar a arquitetura de referência da organização: Neste resultado 

esperado, a arquitetura de referência da organização passa a ser sistematicamente 

avaliada, considerando aspectos como: negócio, informações, dados, aplicações, pessoas 

e tecnologias envolvidas. 

Processo 8 Gerenciar Inovações Tecnológicas (GIT) 

Propósito Obter vantagem competitiva e maior eficácia e eficiência organizacional, 

baseado no gerenciamento de soluções construídas de maneira ágil e com 

incentivo a inovação. 

Resultados 

Esperados 

 

GIT-RE01: Fortalecer uma cultura de inovação e agilidade na organização. 

GIT-RE02: Gerar soluções em inovação que promovam valor agregado. 

GIT-RE03: Executar prospecções no ambiente externo. 

Produtos de 

Trabalho 

GIT-PT01: Políticas de Inovação Organizacional. 

GIT-PT02: Catálogo de Tecnologias. 

 GIT-RE01 - Fortalecer uma cultura de inovação e agilidade na organização: Neste 

resultado esperado, uma cultura de inovação e agilidade é fortalecida baseada em uma 

abordagem motivadora, sistemática e adaptativa. 

 GIT-RE02 - Gerar soluções em inovação que promovam valor agregado: Neste 

resultado esperado, o valor agregado é gerado por meio do avanço em inovação, baseado 

em soluções que busquem simplicidade e que estejam preparadas para refinamentos 

contínuos. 

 GIT-RE03 - Executar prospecções no ambiente externo: Neste resultado esperado, 

prospecções sistemáticas no ambiente externo ao da organização são executadas com 

objetivo de identificar tecnologias emergentes que promovam um maior potencial para 

apoio a uma boa Governança Ágil em TIC. 
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Processo 9 Gerenciar Portfólio de TIC (GPT) 

Propósito Otimizar o desempenho do portfólio de TIC, priorizando iniciativas que promovam 

conquistas rápidas perante os objetivos estratégicos organizacionais. 

Resultados 

Esperados 

GPT-RE01: Estabelecer uma simples visão do portfólio de TIC. 

GPT-RE02: Priorizar investimentos para a TIC. 

GPT-RE03: Acompanhar o desempenho do portfólio de TIC. 

Produtos de 

Trabalho 

GPT-PT01: Portfólio de TIC. 

GPT-PT02: Mapeamento entre o portfólio de TIC e os objetivos estratégicos. 

GPT-PT03: Ranking das iniciativas que compõem o portfólio de TIC. 

 GPT-RE01 - Estabelecer uma simples visão do Portfólio de TIC: Neste resultado 

esperado, é estabelecida uma simples visão do conjunto de serviços, ativos e recursos que 

compõem o portfólio de TIC. 

 GPT-RE02 - Priorizar investimentos para a TIC: Neste resultado esperado, 

investimentos para a TIC são definidos e priorizados com o objetivo de promover 

conquistas rápidas para o alcance dos objetivos estratégicos organizacionais.  

 GPT-RE03 - Acompanhar o desempenho do Portfólio de TIC: Neste resultado 

esperado, uma visão abrangente e precisa do desempenho do Portfólio de TIC passa a ser 

estabelecida, acompanhada e sempre reportada. 

Processo 10 Gerenciar Atividades Financeiras (GAF) 

Propósito Gerenciar atividades financeiras relacionadas à TIC (abrangendo orçamento e 

priorização de gastos) com adoção de ações corretivas sempre que necessário. 

Resultados 

Esperados 

GAF-RE01: Estabelecer um orçamento simples, transparente e completo para TIC. 

GAF-RE02: Definir um modelo para alocação de custos de serviços de TIC. 

Produtos de 

Trabalho 

GAF-PT01: Orçamento para TIC. 

GAF-PT02: Modelo para alocação de custos de serviços de TIC.  

 GAF-RE01 - Estabelecer um orçamento simples, transparente e completo para TIC: 

Neste resultado esperado, um orçamento para TIC é estabelecido, seguindo uma 

abordagem sistemática e adaptativa com vistas a manter sua simplicidade, transparência e 

completude. 

 GAF-RE02 - Definir um modelo para alocação de custos de serviços de TIC: Neste 

resultado esperado, um modelo para alocação de custos de serviços de TIC é estabelecido 

e sistematicamente mantido. 

Processo 11 Gerenciar Time Organizacional (GTO) 

Propósito Otimizar as capacidades do time organizacional apoiando alcance aos objetivos 

estratégicos. 

Resultados 

Esperados 

 

GTO-RE01: Motivar o time organizacional a cultura ágil. 

GTO-RE02: Incentivar a participação criativa. 

GTO-RE03: Gerir habilidades e competências ágeis necessárias ao time. 

GTO-RE04: Minimizar dependências entre funções críticas de trabalho.  

GTO-RE05: Avaliar as necessidades de pessoal.  

Produtos de 

Trabalho 

GTO-PT01: Políticas de incentivo a participação criativa. 

GTO-PT02: Mapeamento das habilidades e competências.  

GTO-PT03: Mapeamento dos recursos humanos chave para TIC. 
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 GTO-RE01 - Motivar o time organizacional a cultura ágil.: Neste resultado esperado, 

uma cultura de agilidade é motivada perante todo o time organizacional. Esta motivação 

deve procurar também ser propagada aos seus parceiros. 

 GTO-RE02 - Incentivar a participação criativa: Neste resultado esperado, o time 

organizacional passa a ser gerido por meio do incentivo a participação criativa e da 

valorização a pessoas. 

 GTO-RE03 - Gerir habilidades e competências ágeis necessárias ao time: Neste 

resultado esperado, as habilidades e competências necessárias para que a organização 

absorva e mantenha uma cultura ágil, passam a ser melhor definidas e gerenciadas. 

 GTO-RE04 - Minimizar dependências entre funções críticas de trabalho: Neste 

resultado esperado, o pessoal-chave de TIC é mapeado com objetivo de minimizar as 

dependências entre funções críticas de trabalho na organização. 

 GTO-RE05 - Avaliar as necessidades de pessoal: Neste resultado esperado, as 

necessidades do time organizacional passam a ser avaliadas sistematicamente com o 

objetivo de garantir que a organização possui as competências e habilidades necessárias 

para o alcance de suas metas. 

Processo 12 Gerenciar Relacionamentos com a TIC (GRT) 

Propósito Promover relacionamento saudável entre a área de TIC e seus stakeholders, 

promovendo apoio ao alcance dos objetivos estratégicos organizacionais. 

Resultados 

Esperados 

 

GRT-RE01: Definir parcerias com os stakeholders. 

GRT-RE02: Negociar disponibilidade dos stakeholders. 

GRT-RE03: Estabelecer um padrão para comunicação. 

Produtos de 

Trabalho 

GRT-PT01: Acordos de parceria e disponibilidade. 

GRT-PT02: Padrão de comunicação. 

 GRT-RE01 - Definir parcerias com os stakeholders: Neste resultado esperado, 

relacionamentos saudáveis são estabelecidos envolvendo a TIC e seus stakeholders com 

foco na promoção de um ambiente colaborativo e mais humanista. 

 GRT-RE02 - Negociar disponibilidade dos stakeholders: Neste resultado esperado, as 

disponibilidades dos stakeholders são negociadas com vistas a torná-los o mais 

disponíveis possível. 

 GRT-RE03 - Estabelecer um padrão para comunicação: Neste resultado esperado, 

um padrão para comunicação (verbal e escrito) entre à área de TIC e seus stakeholders é 

estabelecido. 
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Processo 13 Gerenciar Serviços de TIC (GST) 

Propósito Garantir que os serviços de TIC atendam às necessidades organizacionais atuais e 

futuras com agilidade e eficiência. 

Resultados 

Esperados 

 

GST-RE01: Catalogar os serviços de TIC. 

GST-RE02: Definir acordos de nível de serviços. 

GST-RE03: Executar os serviços de TIC. 

GST-RE04: Controlar os serviços de TIC. 

Produtos de 

Trabalho 

GST-PT01: Catálogo de Serviços de TIC. 

GST-PT02: Acordos de Nível de Serviços. 

 GST-RE01 - Catalogar serviços de TIC: Neste resultado esperado, os serviços de TIC 

são sistematicamente identificados, definidos e catalogados, por meio de uma abordagem 

sistemática e adaptativa. 

 GST-RE02 - Definir acordos de nível de serviços: Neste resultado esperado, os acordos 

de nível de serviços são definidos em um design simples e preparado para refinamentos 

contínuos. 

 GST-RE03 - Executar os serviços de TIC: Neste resultado esperado, os serviços de 

TIC buscam sem executados em consonância com as necessidades organizacionais e 

condizentes com as capacidades da área de TIC. 

 GST-RE04 - Controlar os serviços de TIC: Neste resultado esperado, os serviços de 

TIC buscam ser controlados e ter resultados ágeis e previsíveis. 

Processo 14 Gerenciar Fornecedores da TIC (GFT) 

Propósito Garantir que os fornecedores que apoiam à área de TIC não comprometam a 

agilidade dos serviços de TIC prestados.  

Resultados 

Esperados 

 

GFT-RQ01: Valorizar fornecedores como parceiros estratégicos. 

GFT-RQ02: Reforçar relacionamentos com os fornecedores. 

GFT-RQ03: Controlar riscos relacionados a fornecedores. 

Produtos de 

Trabalho 

GFT-PT01: Relação fornecedores x serviços de TIC. 

GFT-PT02: Plano de mitigação a riscos. 

 GFT-RE01 - Valorizar fornecedores como parceiros estratégicos: Neste resultado 

esperado, os fornecedores passam a ser devidamente identificados e valorizados como 

colaboradores de suma importância para o sucesso da TIC. Neste sentido, os fornecedores 

são considerados parceiros estratégicos para o bom atendimento das necessidades 

organizacionais. 

 GFT-RE02 - Reforçar relacionamentos com os fornecedores: Neste resultado 

esperado, os relacionamentos saudáveis com os fornecedores são reforçados, seguindo 

uma abordagem mais humanista e colaborativa. 

 GFT-RE03 - Controlar riscos relacionados a fornecedores: Neste resultado esperado, 

riscos relacionados a fornecedores passam a ser constantemente controlados e mitigados. 
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Processo 15 Gerenciar Qualidade das Entregas (GQE) 

Propósito Garantir consistência nas entregas das soluções de TIC, buscando a satisfação dos 

stakeholders e atendimento as exigências de qualidade organizacionais. 

Resultados 

Esperados 

 

GQE-RE01: Definir requisitos de qualidade. 

GQE-RE02: Tornar os stakeholders satisfeitos com as soluções de TIC. 

GQE-RE03: Tornar previsíveis os resultados de adoção das soluções de TIC. 

Produtos de 

Trabalho 

GQE-PT01: Requisitos de qualidade para soluções de TIC. 

GQE-PT02: Pesquisa de satisfação. 

 GQE-RE01 - Definir requisitos de qualidade: Neste resultado esperado, os requisitos 

de qualidade são definidos, preocupando-se em não comprometer a agilidade 

organizacional. 

 GQE-RE02 - Tornar os stakeholders satisfeitos com as soluções de TIC: Neste 

resultado esperado, é percebida a satisfação dos stakeholders perante a qualidade das 

soluções de TIC. 

 GQE-RE03 - Tornar previsíveis os resultados de adoção das soluções de TIC: Neste 

resultado esperado, os resultados da adoção das soluções de TIC passam a ser previsíveis. 

Processo 16 Gerenciar Riscos Relacionados (GRR) 

Propósito Mitigar riscos relacionados à TIC, por meio de uma gestão integrada com a 

estratégia de gestão de riscos corporativa. 

Resultados 

Esperados 

 

GRR-RE01: Consolidar dados organizacionais relevantes. 

GRR-RE02: Gerenciar ações que promovam a mitigação de riscos. 

GRR-RE03: Projetar medidas associadas aos riscos de TIC. 

Produtos de 

Trabalho 

GRR-PT01: Relatório de acompanhamento dos dados organizacionais. 

GRR-PT02: Políticas para Gerenciamento de Riscos. 

GRR-PT03: Plano de contingência para riscos de TIC. 

 GRR-RE01 - Consolidar dados da organização que sejam relevantes: Neste resultado 

esperado, dados organizacionais relevantes são identificados e consolidados visando 

apoio a mitigação dos riscos de TIC. 

 GRR-RE02 - Gerenciar ações que promovam a mitigação de riscos de TIC: Neste 

resultado esperado, ações de gestão de riscos de TIC são sistematicamente refinadas, 

baseadas na gestão de riscos corporativa. 

 GRR-RE03 - Projetar medidas associadas aos riscos de TIC: Neste resultado 

esperado, medidas são projetadas e sistematicamente refinadas com o objetivo de 

aproveitar as oportunidades geradas pelos riscos de TIC ou limitar perdas associadas. 
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Processo 17 Gerenciar Cultura Ágil (GCA) 

Propósito Gerir a adoção e manutenção da cultura ágil entre as várias áreas toda organização. 

Resultados 

Esperados 

 

GCA-RE01: Realizar diagnóstico inicial da organização. 

GCA-RE02: Definir estratégia para adoção de uma cultura ágil. 

GCA-RE03: Promover ações para disseminação de agilidade. 

GCA-RE04: Acompanhar status da cultura ágil. 

GCA-RE05: Promover ações de melhoria para agilidade. 

Produtos de 

Trabalho 

GRR-PT01: Diagnóstico de cultura ágil. 

GRR-PT02: Estratégia para adoção de agilidade. 

GRR-PT03: Relatório de acompanhamento da agilidade. 

 GCA-RE01 - Realizar diagnóstico inicial da organização: Neste resultado esperado, 

um diagnóstico é realizado com objetivo de mapear o nível inicial de cultura ágil da 

organização. 

 GCA-RE02 - Definir estratégia para adoção de uma cultura ágil: Neste resultado 

esperado, uma estratégia para adoção de uma cultura ágil é definida levando em 

consideração o atual status de agilidade organizacional. 

 GCA-RE03 - Realizar ações para disseminação de agilidade: Neste resultado 

esperado, uma cultura de agilidade é difundida perante todo o time organizacional. Esta 

disseminação deve ser apoiada por patrocinadores que tenham considerável 

representatividade na organização. Além disto, esta disseminação deve procurar também 

ser propagada aos parceiros.  

 GCA-RE04 - Acompanhar status da cultura ágil: Neste resultado esperado, o status de 

disseminação da cultura ágil da organização é mapeado, levando em consideração as 

várias áreas da organização. 

 GCA-RE05 - Promover ações de melhoria para agilidade: Neste resultado esperado, 

ações de melhoria para manutenção da cultura de agilidade são planejadas e executadas. 

Processo 18 Gerenciar Segurança da Informação (GSI) 

Propósito Definir e operar um sistema de gerenciamento de segurança da informação 

envolvendo as várias áreas que compõem a organização. 

Resultados 

Esperados 

GSI-RE01: Estabelecer um sistema de gerenciamento de segurança da informação. 

GSI-RE02: Definir e gerenciar um plano de mitigação de riscos. 

Produtos de 

Trabalho 

GSI-PT01: Políticas de Segurança da Informação. 

GSI-PT02: Plano de mitigação a riscos. 

 GCA-RE01 - Estabelecer um sistema de gerenciamento de segurança da 

informação: Neste resultado esperado, um sistema de gerenciamento de segurança da 

informação (SGSI) é estabelecido e mantido por meio de um design simples e preparado 

para refinamentos contínuos. Este SGSI deve buscar o equilíbrio entre a agilidade 

organizacional e possíveis burocracias promovidas pelo sigilo de informações. 

 GSI-RE02 - Definir e gerenciar um plano de mitigação de riscos: Definir e gerenciar 

um plano que mapeie os principais riscos que envolvem a área de TIC. 
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4.6.2.2 DOMÍNIO MONITORAR 

Processo 19 Monitorar Sistemas de Controle (MSC) 

Propósito Monitorar os ambientes de controle internos e externos, buscando identificar 

ações de melhoria e/ou garantia de conformidades com leis, regulamentos e 

exigências contratuais aplicáveis. 

Resultados 

Esperados 

MSC-RE01: Planejar iniciativas de controle. 

MSC-RE02: Estabelecer controles internos e externos. 

Produtos de 

Trabalho 

MSC-PT01: Plano de controles internos e externos. 

 

 MSC-RE01 - Planejar iniciativas de controle: Neste resultado esperado, as iniciativas 

de controle são planejadas de maneira eficaz e com preocupação em não comprometer a 

agilidade organizacional. Devem ser estabelecidos pontos de controle para auditorias 

internas e externas. 

 MSC-RE02 - Estabelecer controles internos e externos: Neste resultado esperado, 

controles são estabelecidos controles internos e externos levando em consideração o 

equilíbrio entre as exigências que precisam ser cumpridas e a agilidade que se faz 

necessária perante a competitividade nos negócios. 

4.7 Considerações do Capítulo 

Neste capítulo foi apresentado o modelo de maturidade proposto nesta tese de doutorado. 

Este modelo foi denominado de MAnGve Maturity Model (M3) e busca contribuir para evolução 

sistemática e gradual de maturidade em Governança Ágil em TIC, por meio de uma abordagem 

holística. Para tal, o modelo foi construído a partir de iniciativas de referência, inspirado por um 

conjunto de achados identificados no decorrer desta pesquisa.  

O modelo proposto adota um ciclo de vida baseado em quatro etapas (Planejamento, 

Apresentação, Diagnóstico e Aperfeiçoamento) e é estruturado a partir de uma arquitetura 

composta por três componentes: um Modelo e Referência (MR), um Método de Avaliação (MA) 

e uma Base de Experiências (BE). O MR tem como principal objetivo apresentar a descrição 

detalhada dos processos especificados para o modelo em questão. O MA descreve o processo de 

avaliação, os requisitos para os avaliadores e os requisitos para atender ao MR. Por fim, a BE é 

tida como um repositório onde são registradas experiências de avaliações já executadas. Esta 

pesquisa foca no desenvolvimento do MR. O MA e a BE são tratados como componentes que 

fazem parte da proposta do modelo em questão, mas que somente serão efetivamente 

desenvolvidos em trabalhos futuros a esta pesquisa.  

O modelo proposto, em sua versão 2.0, foi estruturado em 19 processos (com respectivos 

propósitos e resultados esperados), os quais foram distribuídos em cinco níveis de maturidade. 

Estes níveis tratam desde a fase mais ad-hoc (nível inicial) da evolução de maturidade em 
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Governança Ágil em TIC, até a fase de melhoria contínua (nível em otimização) nas 

organizações. Para chegar a esta versão atual, o MR foi submetido a conjunto de estudos e 

melhorias aplicadas conforme Desenho da Pesquisa (ver seção 1.3.8). 

Nos próximos capítulos são apresentadas as avaliações do modelo de maturidade proposto, 

bem como as devidas conclusões e trabalhos futuros para esta tese de doutorado. 
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5  
AVALIAÇÕES DO MODELO DE 

MATURIDADE PROPOSTO 

Este capítulo apresenta os resultados das avaliações realizadas com o MAnGve Maturity 

Model (M3). O capítulo está estruturado nas seguintes seções: 

1. Visão Geral: esta seção apresenta uma breve visão geral a respeito das avaliações do 

modelo de maturidade proposto; 

2. Avaliando Versão Alfa: Survey com Experts: esta seção apresenta os resultados da 

avaliação da primeira versão do modelo proposto utilizando survey; 

3. Avaliando Versão Beta: Focus Group: esta seção apresenta os resultados da avaliação 

da segunda versão do modelo proposto utilizando focus group; 

4. Avaliando Versão 1.0: Survey com Experts: esta seção apresenta os resultados da 

avaliação da terceira versão do modelo proposto utilizando survey; 

5. Considerações do Capítulo: esta seção apresenta breves considerações a respeito do 

que foi apresentado no capítulo, acompanhada da visão do autor sobre os resultados 

obtidos nas avaliações. 

5.1 Visão Geral 

Este capítulo apresenta as avaliações realizadas com o modelo de maturidade proposto nesta 

tese de doutorado e suas respectivas evoluções. Conforme já apresentado anteriormente no 

Desenho da Pesquisa deste trabalho (Figura 1), o MAnGve Maturity Model (M3) foi avaliado 

por meio de dois surveys e um focus group. Estes estudos foram de fundamental importância 

para a avaliação e consequente evolução do modelo de maturidade proposto. As seções a seguir 

apresentam os resultados obtidos, bem como o processo seguido em cada um destes estudos. 
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5.2 Avaliando Versão Alfa: Survey com Experts 

De acordo com TEIXEIRA FILHO (2010), alguns paradigmas vêm sendo amplamente 

utilizados para definição de objetivos e escopo de avaliações de modelos, metodologias e 

processos. Entre estes é possível citar: QFD (Quality Function Deployment), GQM (Goal 

Question Metric) e SQM (Software Quality Metrics). O método GQM se apresenta como um dos 

mais indicados para planejamento, definição dos objetivos de medição e avaliação (BASILI; 

CALDIERA; ROMBACH, 1994; TRAVASSOS; GUROV; AMARAL, 2002). 

No contexto desta tese de doutorado, o GQM foi utilizado com o objetivo de realizar uma das 

etapas de avaliação do modelo de maturidade proposto. Para tal, tornou-se necessário o 

estabelecimento de alguns objetivos visando à concepção de questões que orientaram a definição 

de suas métricas (BASILI; CALDIERA; ROMBACH, 1994). 

Desta forma, para que o GQM fosse aplicado com sucesso, tornou-se crucial que os objetivos 

estivessem bem definidos (TRAVASSOS; GUROV; AMARAL, 2002). Segundo BASILI; 

CALDIERA; ROMBACH (1994), o modelo de avaliação do método GQM atua em três níveis, 

sempre orientado a objetivos/metas. São eles: 

 OBJETIVO (Nível Conceitual): Definir objeto a ser medido (processos, produto ou 

recursos). 

 QUESTÃO (Nível Operacional): Definir questões que apoiem a caracterização do 

objeto de estudo e como ele deve ser observado no contexto de qualidade. 

 MÉTRICA (Nível Quantitativo): Definir dados a serem coletados visando responder 

quantitativamente (métricas) as questões definidas anteriormente de maneira subjetiva ou 

objetiva. 

No que diz respeito a suas fases, SOLINGEN e BERGHOUT (1999) descreve-as como 

sendo: 

 Planejamento: Fase onde o projeto de medição é selecionado, definido, caracterizado,  

planejado e devidamente documentado em um Plano de Projeto; 

 Definição: Fase onde os objetivos, as questões, as métricas e as hipóteses são concebidas 

resultando em um programa de medição; 

 Coleta de Dados: Fase onde são obtidos os dados resultando em um conjunto 

devidamente preparado para posterior interpretação; 

 Interpretação: Fase onde os dados obtidos são processados segundo as métricas, 

questões e objetivos definidos em fases anteriores. 
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Este trabalho utilizou as fases e atividades propostas por SOLINGEN e BERGHOUT (1999) 

para execução de um survey. Esta avaliação foi realizada a partir da versão alfa do modelo de 

maturidade proposto. A Figura 42 apresenta estas fases segundo o método GQM. 

 

Figura 42 - Fases do GQM.  

Fonte: Adaptado de: (BASILI; CALDIERA; ROMBACH, 1994; SOLINGEN; BERGHOUT, 1999; 

TRAVASSOS; GUROV; AMARAL, 2002) 

A versão alfa do MAnGve Maturity Model (M3) foi estruturada em 5 níveis de maturidade. 

Cada nível de maturidade agrupa um conjunto de processos, os quais possuem um único 

propósito. Estes propósitos descrevem unicamente os objetivos individuais de cada processo e 

estão relacionados a um conjunto de resultados esperados. 

O objetivo principal desta avaliação foi demonstrar o grau de importância, capacidade 

confiabilidade e coerência dos processos (seus propósitos e resultados esperados) definidos para 

o modelo de maturidade proposto. Para tal, foi realizada uma pesquisa envolvendo 61 

participantes detentores de conhecimento nas áreas de: Agilidade no desenvolvimento de 

software; Governança em TIC; e/ou Modelos de maturidade e capacidade. Estes participantes 

expressaram suas opiniões através de um questionário online, o qual foi anteriormente submetido 

a um pré-teste junto a três especialistas em Governança Ágil em TIC (MARCONI; LAKATOS, 

2004). 

Durante as etapas de avaliação do modelo proposto foi utilizado o GQM – Goal Question 

Metrics, envolvendo as fases de: planejamento, definição do estudo, definição do método de 

coleta de dados e a interpretação dos resultados. (BASILI; CALDIERA; ROMBACH, 1994; 

SOLINGEN; BERGHOUT, 1999; TRAVASSOS; GUROV; AMARAL, 2002). 

No decorrer do estudo, os participantes puderam informar um número baseado na escala de 

Likert (entre 1 e 5), registrando assim suas opiniões para cada um dos processos do modelo de 

maturidade proposto (envolvendo seus propósitos e resultados esperados). Além disto, os 

participantes também puderam relatar críticas e/ou sugestões para cada um dos processos 
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avaliados. Por fim, os participantes foram questionados quanto à disposição dos processos 

perante os níveis propostos para o MAnGve Maturity Model (M3) e puderam relatar opiniões 

gerais a respeito. 

5.2.1 Fase de Planejamento e Definição 

Durante o planejamento e definição deste estudo, foram definidos os principais elementos do 

GQM. Nesta avaliação foram observados aspectos como: importância dos resultados esperados 

de cada processo, capacidade das organizações em atingir estes resultados esperados, 

confiabilidade destes e coerência segundo o contexto de Governança Ágil em TIC.  

Os critérios relativos à viabilidade da Governança Ágil em TIC foram baseados no estudo de 

(TEIXEIRA FILHO, 2010). Em seu estudo, o autor extraiu os critérios relativos à qualidade e 

viabilidade do planejamento estratégico de SI/TI. Em seguida, este mesmo autor os adaptou aos 

objetivos de seu estudo. 

O critério “importância” tem por objetivo qualificar melhor o processo e seus resultados 

esperados do ponto de vista de sua necessidade e valor agregado. O critério “capacidade”, por 

sua vez, diz respeito à aceitação do processo e seus resultados esperados pela organização e 

capacidade de conseguir gerar estes resultados esperados. O critério “confiabilidade” foca em 

levantar o quanto a organização se sentiria segura para aplicar o processo e gerar seus resultados 

esperados. Por fim, a métrica “coerência” preocupa-se em avaliar o contexto dos processos e 

seus resultados esperados, ou seja, se eles estão bem especificados e em harmonia com o 

contexto de Governança Ágil em TIC. 

A partir disto, tornou-se então possível a definição de questões visando à avaliação do 

modelo de maturidade proposto e as métricas necessárias à obtenção de suas respostas. Sendo 

assim, foram definidas as seguintes questões para este estudo: 

 Questão 1: Busca identificar a importância dos propósitos e resultados esperados. As 

métricas M1 e M2 foram utilizadas para respondê-la. 

 Questão 2: Busca identificar se há capacidade em aplicar os propósitos e obter os 

resultados esperados propostos para os processos. As métricas M1 e M3 foram utilizadas 

para respondê-la. 

 Questão 3: Busca identificar a confiabilidade dos propósitos e resultados esperados dos 

processos. As métricas M1 e M4 foram utilizadas para respondê-la. 
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 Questão 4: Busca identificar se os propósitos e resultados esperados dos processos estão 

coerentes com o contexto de Governança Ágil em TIC. As métricas M1 e M5 foram 

utilizadas para respondê-la. 

Para responder estas questões, cinco métricas foram definidas. A métrica M1 é aplicada às 

quatro questões, e as demais apresentam foco específico a cada questão em particular. Para 

coleta de dados, foi definida uma escala de pontuação baseada na escala de Likert. Para 

MARCONI e LAKATOS (2009) a escala de Likert é um tipo de escala de resposta usada 

comumente em questionários, sendo considerada a escala mais adotada em pesquisas de opinião 

e apresenta, geralmente, os seguintes níveis de aplicação: de 1 a 5 e de -3 a +3. Segundo GIL 

(2009), ao responder a um questionário baseado neste tipo de escala, é possível verificar o nível 

de concordância com uma determinada afirmação. 

Desta forma, para este estudo, optou-se por utilizar a escala Likert variando entre 1 e 5, onde 

o estágio 1 representou a menor nível e o estágio 5 o maior nível. Além disto, foram ainda 

definidas as seguintes métricas: 

 Métrica M1: Baseada na Escala de Likert, onde cada nível (variando entre 1 e 5)  é tido 

como uma opção de resposta. Para que fossem alcançadas as respostas às questões, os 

participantes indicaram um único valor (variando entre 1 e 5) para cada resultado 

esperado de cada processo elaborado para o modelo de maturidade em questão. 

 Métrica M2: Tido como o Cálculo do Nível de Importância (NIP), busca responder, 

dentro de uma regra de três, o nível de importância dos propósitos e resultados esperados 

dos processos, de acordo com os resultados obtidos com a métrica M1. Para tal, o total de 

respostas (TR) foi multiplicado pelo total de respostas por nível (TIP) e dividido por 100. 

 Métrica M3: Tido como o Cálculo do Nível de Capacidade (NCP), busca responder, 

dentro de uma regra de três, o nível de capacidade em aplicar os propósitos e resultados 

esperados dos processos, de acordo com os resultados obtidos com a métrica M1. Para 

tal, o total de respostas (TR) foi multiplicado pelo total de respostas por nível (TCP) e 

dividido por 100. 

 Métrica M4: Tido como o Cálculo do Nível de Confiabilidade (NCF), busca responder, 

dentro de uma regra de três, o nível de confiabilidade dos propósitos e resultados 

esperados dos processos, de acordo com os resultados obtidos com a métrica M1. Para 

tal, o total de respostas (TR) foi multiplicado pelo total de respostas por nível (TCF) e 

dividido por 100. 
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 Métrica M5: Tido como o Cálculo do Nível de Coerência (NCE), busca responder, 

dentro de uma regra de três, o nível de coerência dos propósitos e resultados esperados 

dos processos, segundo o contexto de Governança Ágil em TIC e de acordo com os 

resultados obtidos com a métrica M1. Para tal, o total de respostas (TR) foi multiplicado 

pelo total de respostas por nível (TCE) e dividido por 100. 

O Quadro 39 apresenta um resumo do GQM elaborado para avaliação do modelo de 

maturidade proposto. 

Quadro 39 - GQM para Avaliação do Modelo Proposto. 

Objetivo Propósito (objetivo) Avaliar a viabilidade do MAnGve Maturity Model (M3). 

Questão Chave (com 

respeito) 

Com respeito aos critérios associados a viabilidade da Governança Ágil 

em TIC (importância, capacidade, confiabilidade e coerência). 

Objeto 

(no contexto de) 

Do ponto de vista de detentores de conhecimento em: Governança em 

TIC; agilidade no desenvolvimento de software; e/ou modelos de 

maturidade e capacidade. 

Questão Q1 Qual o nível de importância dos propósitos e dos resultados esperados 

dos processos para as organizações? 

Métrica M1 

M2 

Escala de Likert (1 a 5); 

Cálculo do nível de importância: NIP = (TR*TIP)/100; 

Questão Q2 As organizações têm capacidade de aplicar os propósitos e obter os 

resultados esperados dos processos? 

Métrica M1 

M3 

Escala de Likert (1 a 5); 

Cálculo do nível de capacidade: NCP = (TR*TCP)/100; 

Questão Q3 Os propósitos e os resultados esperados dos processos são confiáveis 

para as organizações? 

Métrica M1 

M4 

Escala de Likert (1 a 5); 

Cálculo do nível de confiabilidade: NCF = (TR*TCF)/100; 

Questão Q4 Os propósitos e os resultados esperados dos processos estão coerentes ao 

contexto de Governança Ágil em TIC? 

Métrica M1 

M5 

Escala de Likert (1 a 5); 

Cálculo do nível de coerência: NCE = (TR*TCE)/100; 

Fonte: Adaptado de: (TEIXEIRA FILHO, 2010). 

5.2.1.1 População e Amostra 

Conforme descrito anteriormente, a população ou universo para este estudo foi composta por 

participantes detentores de conhecimento em: Agilidade no desenvolvimento de software; 

Governança em TIC; e/ou Modelos de maturidade e capacidade. Entre os cargos/funções 

preferencialmente sugeridos para a pesquisa podemos destacar: Presidentes (CEO - Chief 

Executive Officer) ou Diretores Executivos; Diretores de Informática (CIO - Chief Information 

Officer); Gerentes de TI/Coordenadores de TI; Gerentes de Projetos/Coordenadores de Projetos; 

Consultores; Professores; Pesquisadores; entre outros. 

GIL (2009) aponta quatros fatores que podem determinar o tamanho da amostra: 

 A amplitude do universo; 
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 O nível de confiança; 

 O erro máximo permitido; 

 A percentagem com que o fenômeno se verifica, considerada muito importante para a 

determinação do tamanho da amostra. 

A amplitude do universo pode ser classificada como finita (não excede a 100.000 elementos) 

ou infinita (excede a 100.000 elementos). O nível de confiança se refere à área da curva 

“normal” definida a partir dos desvios-padrão em relação à sua média, onde um desvio-padrão 

corresponde a aproximadamente 68,0% de nível de confiança, dois desvios correspondem a 

aproximadamente 95,5% de nível de confiança e três desvios correspondem a aproximadamente 

99,7% de nível de confiança. O erro máximo permitido, por sua vez, é expresso em termos 

percentuais e, normalmente, varia entre 3,0% e 5,0% em pesquisas sociais. Por fim, a 

percentagem com que o fenômeno se verifica é considerada muito importante para a 

determinação do tamanho da amostra. 

O último relatório do IBGE (IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2009) sobre o setor de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC 

brasileiro foi utilizado como base para definição do tamanho da amostra. Neste relatório consta 

que, no ano de 2006, o país possuía 65.754 empresas que empregavam 673.024 pessoas na área 

de TIC. Desta forma, considerando que o número de empresas e profissionais de TIC tiveram um 

aumento nos últimos anos, foi adotada a seguinte fórmula para o cálculo de amostras para 

populações infinitas (excede a 100.000 elementos) considerada na teoria da amostragem (GIL, 

2009): 

𝑛 =  
𝜎2. 𝜌. 𝑞

𝑒  2
 

Onde:  n = tamanho da amostra; 

  𝜎2 = nível de confiança escolhido, expresso em número de desvios-padrão; 

𝑝 = percentual com o qual o fenômeno se verifica; 

𝑞 = percentual complementar (100 – 𝑝); 

e 2 = erro máximo permitido. 

Para este estudo utilizou-se a amostragem probabilística do tipo estratificada proporcional 

(GIL, 2009; MARCONI; LAKATOS, 2002). O estudo considerou a população da pesquisa 
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superior a 100.000 possíveis participantes de TIC, portanto observa-se, em termos estatísticos, 

uma população infinita. Ficou estabelecido que o número de participantes de TIC se situaria por 

volta de 3,0%, portanto 𝑞 é igual a 100 – 3, ou seja, 97. Em seguida, adotou-se um nível de 

confiança de 95,5% (corresponde a dois desvios-padrão) e um erro máximo de 5,0%. Os valores 

supracitados foram estabelecidos a partir de simulações que resultaram em um valor viável para 

execução do estudo e obtenção dos resultados pretendidos. Desta forma, aplicando-se tais 

valores a fórmula anteriormente apresentada, chegamos ao seguinte resultado:  

𝑛 =
22 . 3 . 97

52
=

1164

25
= 46,56 

Logo, para atender às exigências estabelecidas pelo estudo, foi estabelecido que o número de 

elementos da amostra deveria contar com a resposta de no mínimo 46,56 participantes. 

5.2.2 Fase de Coleta de Dados 

Durante a fase de coleta de dados, um questionário foi utilizado como instrumento. Este 

questionário foi elaborado através da ferramenta online SurveyMonkey
16

 e seu esboço está 

disponível como apêndice desta tese de doutorado (Apêndice D. Formulário Projetado para 

Avaliação da Versão Alfa). O questionário foi distribuído através de disponibilização de seu 

link de acesso via email e em grupos específicos (linkedin, facebook, googlegroups). O 

questionário apresentou os propósitos e resultados esperados de cada um dos processos do 

modelo de maturidade proposto, além da definição dos critérios que deveriam ser utilizados 

durante as avaliações (importância, capacidade, confiabilidade e coerência). Este questionário 

esteve disponível online no período de 30/06/2014 à 30/09/2014. 

No decorrer deste estudo, foi assegurado o sigilo dos dados e da identificação pessoal de cada 

um dos participantes. Foram também considerados como critérios de exclusão, os sujeitos que 

não se enquadraram no perfil da pesquisa, aqueles que não aceitaram participar voluntariamente 

e aqueles que não responderam completamente ao questionário disponibilizado. Desta forma, um 

total de 93 questionários foram respondidos, no entanto, apenas 61 destes foram considerados 

válidos e 32 foram descartados por não atender aos critérios anteriormente apresentados. O 

principal critério para descarte foi o preenchimento parcial do questionário. Sendo assim, a 

amostra total para este estudo acabou sendo composta por 61 respondentes. Esta amostra foi 

considerada estatisticamente significativa, uma vez que eram necessários no mínimo 46,56 

                                                 
16

 http://www.surveymokey.com 
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participantes segundo a teoria de probabilidade anteriormente apresentada neste trabalho (GIL, 

2009). 

5.2.3 Fase de Interpretação 

Durante a análise dos dados, foi observado que grande parte dos respondentes possuía 

especialização (31,1%) e mestrado (42,6%) e desempenhavam suas atividades principalmente 

como Gerentes de Projetos (29,5%) ou Analistas (29,5%). Foi observada também uma 

considerável participação de professores e pesquisadores, (39,4%) para o estudo. A Figura 43 e 

a Figura 44 apresentam respectivamente os cargos/funções e níveis de formação de cada um dos 

participantes deste estudo. 

 

Figura 43 - Cargo/função dos respondentes.  

Fonte: Elaboração Própria. 
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Q1. Qual o seu cargo/função atualmente? 
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Figura 44 - Nível de Formação dos Respondentes.  

Fonte: Elaboração Própria. 

Com relação a experiência e atuação nas áreas centrais da pesquisa foi observado que 73,8% 

dos respondentes participaram ou têm participado direta ou indiretamente de iniciativas para 

apoio a Governança em TIC, 42,6% participaram ou têm participado direta ou indiretamente de 

iniciativas para apoio a evolução de maturidade e 78,7% participaram ou têm participado direta 

ou indiretamente de iniciativas envolvendo práticas e/ou valores ágeis. A Figura 45 apresenta a 

forma de atuação e os anos de experiência dos participantes deste estudo. 

Além disto, também foi observado que mais da metade dos respondentes (73,4%) possuíam 

juntos “entre 1 e 5 anos” e “entre 5 e 10 anos” de experiência com foco em Governança em TIC, 

mais da metade dos respondentes (84,6%) possuíam juntos “entre 1 e 5 anos” e “entre 5 e 10 

anos” de experiência com foco em evolução de maturidade e mais da metade dos respondentes 

(89,6%) possuíam juntos “entre 1 e 5 anos” e “entre 5 e 10 anos” de experiência com foco em 

práticas e/ou valores ágeis. 

A opinião dos profissionais de mercado envolvidos na pesquisa contribuiu bastante para 

evolução desta versão do modelo de maturidade proposto. Além disto, as visões acadêmicas e 

científicas apresentadas por professores e pesquisadores, também agregaram bastante durante o 

estudo. 

16,4% 

31,1% 

42,6% 

6,6% 3,3% 

Q2. Qual o seu nível de formação (concluído)? 

Graduação

Especialização

Mestrado Acadêmico/Profissional

Doutorado

Pós-Doutorado
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73,8% 

26,2% 

Q3. Você participou ou tem 
participado direta ou indiretamente 

de iniciativas para apoio a 
Governança em TIC ? 

Sim

Não

13,3% 

55,6% 

17,8% 

8,9% 

2,2% 
2,2% 

Q4. Quantos anos de experiência em 
iniciativas em Governança em TIC? 

Menos 1 ano

Entre 1 e 5 anos

Entre 5 e 10 anos

Entre 10 e 15 anos

Entre 15 e 20 anos

Mais de 20 anos

42,6% 

57,4% 

Q5. Você participou ou tem 
participado direta ou indiretamente 
de iniciativas para apoio a avaliação 

de maturidade? 

Sim

Não

11,5% 

53,8% 

30,8% 

3,8% 

Q6. Quantos anos de experiência em 
iniciativas em avaliação de 

maturidade? 

Menos 1 ano

Entre 1 e 5 anos

Entre 5 e 10 anos

Entre 10 e 15 anos

Mais de 15 anos

78,7% 

21,3% 

Q7. Você participou ou tem 
participado direta ou indiretamente 
de iniciativas envolvendo práticas 

e/ou valores ágeis? 

Sim

Não

8,3% 

70,8% 

18,8% 

2,1% 

Q8. Quantos anos de experiência em 
práticas e/ou valores ágeis? 

Menos 1 ano

Entre 1 e 5 anos

Entre 5 e 10 anos

Entre 10 e 15 anos

Mais de 15 anos

Figura 45 - Atuação e experiência dos respondentes.  

Fonte: Elaboração Própria. 
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Visando melhor compreender o universo desta pesquisa, foi então disposta uma questão no 

estudo com objetivo de identificar a forma de avaliação de cada um dos respondentes. Cada 

respondente poderia avaliar os processos e resultados esperados do modelo de maturidade 

proposto segundo dois critérios: contexto de sua organização ou baseado em sua experiência 

pessoal. Para este estudo, foi observado que mais da metade dos respondentes (67,2%) optou por 

responder ao estudo com base em sua experiência pessoal. Além disto, os respondentes também 

foram questionados quanto a necessidade de um instrumento de apoio a evolução de maturidade 

em Governança Ágil em TIC. Foi observado que mais da metade dos respondentes (67,2%) 

consideram um instrumento como este “muito necessário” ou “extremamente necessário”. A 

Figura 46 apresenta gráficos que sumarizam estas informações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 - Avaliação e necessidade do modelo.  

Fonte Elaboração Própria. 

A partir da opinião dos 61 participantes, os propósitos e resultados esperados de todos os 

processos do modelo de maturidade foram analisados. Desta forma, foi possível obter uma 

percepção geral do modelo de maturidade proposto partindo das respostas a cada questão 

definida a partir do GQM. 

As métricas M1 e M2 serviram de base para responder a questão Q1, obtendo-se assim os 

seguintes percentuais representando o “índice global de importância”: totalmente importante 

(34,96%), muito importante (30,83%), importante (23,83%), pouco importante (6,65%) e sem 

importância (3,72%). 

As métricas M1 e M3, por sua vez, serviram de base para responder a questão Q2, obtendo-se 

a partir destas os seguintes percentuais representantes do “índice global de capacidade”: 

totalmente capaz (16,39%), muito capaz (28,81%), capaz (32,19%), pouco capaz (16,11%) e sem 

capacidade (6,49%). 

32,8% 

67,2% 

Q9. Qual contexto que será utilizado 
para responder a pesquisa? 

Contexto de governança
da minha organização

Com base na minha
experiência

4,9% 

1,6% 

26,2% 

41,0% 

26,2% 

Q10. Como você avalia a 
necessidade de um instrumento que 
apoie a evolução de maturidade em 

GTIC Ágil? 

Totalmente Desnecessário

Pouco necessário

Necessário

Muito necessário

Extremamente necessário
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Por outro lado, as métricas M1 e M4 foram a base para resposta a questão Q3, obtendo-se a 

partir destas os seguintes percentuais representantes do “índice global de confiabilidade”: 

totalmente confiável (15,76%), muito confiável (27,81%), confiável (34,30%), pouco confiável 

(15,42%) e sem confiabilidade (6,72%). 

Por fim, as métricas M1 e M5 apoiaram a construção da resposta à questão Q4, obtendo-se a 

partir destas os seguintes percentuais representantes do “índice global de coerência”: totalmente 

coerente (21,03%), muito coerente (25,69%), coerente (32,94%), pouco coerente (13,49%) e sem 

coerência (6,84%). A Figura 47 sumariza estes resultados. 

 

Figura 47 - Índices Globais do Modelo.  

Fonte: Elaboração Própria. 

Desta forma, torna-se possível afirmar, baseado nos maiores percentuais de respostas obtidas, 

que em termos importância o modelo de maturidade proposto foi considerado “muito 

importante” ou “totalmente importante” por 65,79% dos participantes. Por outro lado, com 

relação a capacidade, o modelo foi considerado “capaz” ou “muito capaz” por 61,00% dos 

participantes. 

Analisando estes dados, foi observado que, na opinião dos participantes, o modelo apresenta 

relevante nível de importância para Governança Ágil em TIC. Além disto, estes participantes 

apresentam a partir de suas avaliações uma considerável capacidade de utilização do modelo de 

maturidade proposto, segundo seus processos (propósitos e resultados esperados), sem 

expressivas dificuldades. 
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No que diz respeito a confiabilidade, o modelo foi considerado como “confiável” ou “muito 

confiável” por 62,11%  dos participantes. Já com relação a coerência, o modelo foi considerado 

“coerente” ou “muito coerente” por 58,64% dos participantes. 

Podemos então concluir que na visão dos participantes, o modelo apresenta consideráveis 

níveis de confiabilidade e coerência. Isto indica que os objetivos principais poderão ser 

alcançados através de processos bastante confiáveis e que estes processos estão escritos de forma 

clara e de fácil compreensão. 

Além de uma análise com uma visão mais global a respeito do modelo proposto, foi também 

realizada uma análise com vistas a demonstrar quais processos obtiveram os melhores 

desempenhos segundo os quatro critérios estabelecidos para este estudo. Uma análise 

comparativa destes processos é apresentada na Figura 48. Nesta figura podemos observar os 

processos que obtiveram os melhores índices globais segundo a categoria “totalmente”. 

Por exemplo, o processo “Preparar os Acordos de Nível de Serviços (PAS)” apresentou o 

maior índice para os critérios de “Totalmente Importante”, “Totalmente Capaz”, “Totalmente 

Confiável” e “Totalmente Coerente” respectivamente com 57,38%, 24,59%, 29,51% e 32,79% 

das opiniões. Este processo é composto por um único propósito e dois resultados esperados. 



CAPÍTULO 5: AVALIAÇÕES DO MODELO DE MATURIDADE PROPOSTO 185 

 

MAnGve Maturity Model HUMBERTO ROCHA DE ALMEIDA NETO 

 

 

 

 

 

Figura 48 - Índices Globais de Desempenho do Modelo.  

Fonte: Elaboração Própria.
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A seguir são apresentadas as análises detalhadas de cada um dos processos (propósitos e 

resultados esperados) do modelo MAnGve Maturity Model (M3) - versão alfa.  

5.2.3.1 Processo Iniciar Diagnóstico do Ambiente e Capacitação da Equipe (IDC) 

Para os participantes desta pesquisa, este processo apresentou como maiores 

concentrações percentuais em cada critério: totalmente importante (47,54%), totalmente capaz 

(21,86%), totalmente confiável (19,67%) e totalmente coerente (22,40%). Diante dos 

resultados apresentados, pode-se constatar que, na média, 60,25% dos respondentes 

consideraram este processo como sendo “muito” ou “totalmente” importante, capaz, confiável 

e coerente para todos os critérios. A Figura 49 apresenta os índices globais de desempenho 

do Processo IDC. 

 

Figura 49 - IDC - Índices Globais de Desempenho.  

Fonte: Elaboração Própria. 

As variáveis consideradas pelos especialistas como melhores avaliadas na categoria 

“totalmente” para os quatro critérios são apresentadas na Figura 50. São estas: 

 IDC-RE02 para o critério de “importância” e “capacidade” respectivamente com 

52,46% e 24,59% das opiniões. Este resultado esperado trata da percepção da 

satisfação dos clientes com os serviços de TIC através da realização de uma pesquisa; 

 IDC-RE03 para o critério de “confiabilidade” com 21,31% das opiniões. Este 

resultado esperado trata das competências necessárias para realização do ciclo de 
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implantação e da identificação das respectivas necessidades de nivelamento e 

capacitação do time; 

 IDC-RE02 e IDC-RE03 para o critério de “coerência”, ambos com 22,95% das 

opiniões. 

 

Figura 50 - IDC - Índices de Desempenho.  

Fonte: Elaboração Própria. 

Alguns comentários dos participantes da pesquisa sobre este processo são apresentados a 

seguir: 

 Comentário 1: “[...]Este processo faz menção a satisfação dos clientes em sentido 

abrangente não deixando claro se são clientes internos (colaboradores) ou clientes 

externos (cidadãos, parceiros de negócio)[...]”; 

 Comentário 2: “[...]Sugiro avaliar a sugestão de melhoria quanto a especificação da 

seguinte descrição: "As competências necessárias para realização do ciclo de 

implementação e as respectivas necessidades de nivelamento e capacitação do time 

são identificadas." para: "As competências necessárias para realização do ciclo de 

implementação e as respectivas necessidades de nivelamento e capacitação do time 

são identificadas e priorizadas“ [...]”; 

 Comentário 3: “[...]No que diz respeito ao IDC-RE03, talvez não seja viável realizar 

esse tipo de levantamento de necessidade de nivelamento, a depender da diversidade 

de perfis e do tamanho da organização. Em minha opinião isso deveria fazer parte de 
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um plano de evolução/capacitação mais ligado ao Departamento de Recursos 

Humanos, onde seriam identificados as lacunas para capacitação. Acho que a 

definição das competências necessárias faz sentido, mas a identificação das lacunas 

pode não atingir um resultado coerente se não contar com o forte apoio do 

Departamento de Recursos Humanos [...]”. 

Em resposta aos comentários 1 e 2 para este processo, os referidos resultados esperados e 

propósitos foram devidamente refinados após avaliação das melhorias propostas. Além disto, 

no que diz respeito ao comentário 3, o modelo já propõe um resultado esperado que trata da 

elaboração de um plano de capacitação, porém sem exigir que este seja elaborado com o 

apoio do Departamento de Recursos Humanos da organização. Sendo assim, a partir do 

comentário 3 não foi possível gerar qualquer aprimoramento ao modelo de maturidade 

proposto. 

5.2.3.2 Processo Identificar e Priorizar Iniciativas de TIC (IPT) 

Para os participantes da pesquisa, este processo apresentou como maiores concentrações 

percentuais em cada critério: totalmente importante (36,07%), totalmente capaz (13,93%), 

totalmente confiável (14,75%) e totalmente coerente (17,21%). Diante dos resultados 

apresentados, pode-se constatar que, na média, 51,43% dos respondentes consideraram este 

processo como sendo “muito” ou “totalmente” importante, capaz, confiável e coerente para 

todos os critérios. A Figura 51 apresenta os índices globais de desempenho do Processo IPT. 

As variáveis consideradas pelos especialistas como melhores avaliadas na categoria 

“totalmente” para os quatro critérios são apresentadas na Figura 52. São estas: 

 IPT-RE01 Para os critérios de “importância”, “capacidade” e “confiabilidade”, tendo 

respectivamente 47,54%, 14,75% e 16,39% das opiniões. Este resultado esperado trata 

do catálogo de iniciativas de TIC numa lista priorizada contendo requisitos e estórias 

de negócio para o ciclo de implantação; 

 IPT-RE02 para o critério de “coerência” obtendo 18,03% das opiniões. Este resultado 

esperado trata da descrição dos requisitos e estórias de negócio do ciclo de 

implantação no formato de cartões de estórias de negócio. 
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Figura 51 - IPT - Índices Globais de Desempenho.  

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Figura 52 - IPT - Indicadores de Desempenho.  

Fonte: Elaboração Própria. 
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Alguns comentários dos participantes da pesquisa sobre este processo são apresentados a 

seguir: 

 Comentário 1: “[...] Tanto para o IPT-RE01 quanto para o IPT-RE02, em minha 

opinião, elaborar estórias de iniciativas de TIC ou negócio não há sentido. Estórias 

são criadas no contexto como um meio de comunicação (não é um processo 

documental/evidencial) que ajuda cliente e time de desenvolvimento a analisar de 

forma rápida um conjunto de requisitos pré-definidos, em caso de mudanças, é muito 

provável que estes requisitos apenas troquem de prioridades, outros (poucos) são 

incluídos (novamente elicitados pelo cliente) e outros raros excluídos. Trazendo para 

a Governança em TIC, se os negócios mudam, novas estratégias (que não são triviais 

de serem elaboradas) surgem, com isso provavelmente serão repensadas as 

iniciativas de TIC e requisitos de negócios. E para esses casos, com certeza, não será 

o nível de formalização (leveza na documentação) que fará grande influência no 

produto final [...]”; 

 Comentário 2:  “[...]Se o objetivo é estratégico, seria realmente necessário tratar de 

requisitos de negócios e estórias de negócio para o ciclo de implementação? [...]”; 

 Comentário 3: “[...]O IPT-RE01 me parece muito abrangente: têm que estar 

catalogadas, priorizadas, contendo requisitos e estórias de negócio [...]”; 

 Comentário 4:  “[...]Deixar claro a relevância do IPT-RE02 estar no formato de 

cartões de estória. Qual a relevância deste formato? [...]”. 

Em resposta aos comentários 3 e 4 para este processo, os referidos resultados esperados 

foram devidamente refinados após avaliação das melhorias propostas. Além disto, no que diz 

respeito aos comentários 1 e 2, a Governança Ágil em TIC é uma área relativamente recente 

mas que tem se pautado nos princípios e valores do manifesto para desenvolvimento ágil de 

software com objetivo de gerar uma Governança em TIC mais ágil. No caso dos trabalhos 

desenvolvidos em nosso grupo de pesquisa segundo esta área, temos buscado adaptar práticas 

ágeis (a exemplo dos cartões de estórias) para o contexto de Governança em TIC. Sendo 

assim, em nosso entendimento, a utilização de cartões de estória acaba estando coerente ao 

contexto de Governança Ágil em TIC, uma vez que os cartões de estórias citados nos 

resultados esperados foram devidamente adaptados a partir do contexto de desenvolvimento 

ágil de software para o contexto de Governança em TIC. De qualquer forma, ainda baseado 

no comentário 2, primamos em deixar claro que o ciclo de implementação não está focado no 
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ciclo de implementação de desenvolvimento de software, mas sim em um processo ou serviço 

de TIC da organização. 

5.2.3.3 Processo Preparar Cadeia Cliente Fornecedor (PCF) 

Para os participantes da pesquisa, este processo apresentou como maiores concentrações 

percentuais em cada critério: totalmente importante (37,70%), totalmente capaz (11,48%), 

totalmente confiável (11,48%) e totalmente coerente (19,67%). Diante dos resultados 

apresentados, pode-se constatar que, na média, 47,54% dos respondentes consideraram este 

processo como sendo “muito” ou “totalmente” importante, capaz, confiável e coerente para 

todos os critérios. A Figura 53 apresenta os índices globais de desempenho do Processo PCF. 

 

Figura 53 - PCF - Índices Globais de Desempenho.  

Fonte: Elaboração Própria. 

Este processo possui apenas um resultado esperado (PCF-RE01) e o seu desempenho foi 

apresentado a partir do maior percentual obtido através de média aritmética simples, sempre 

observando o posicionamento do maior percentual na escala entre 1 e 5 (ver Figura 54). O 

PCF-RE01 trata como a Cadeia Cliente Fornecedor é construída com base na revisão dos 

propósitos das diversas unidades organizacionais que compõem a área de TIC da organização: 

negócio, missão e desafios. 

Durante a avaliação este resultado esperado obteve: 

 37,70% das opiniões indicando que o PCF-RE01 pode ser considerado como 

totalmente importante, capaz e coerente; 
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 44,26% das opiniões indicando que o PCF-RE01 pode ser considerado como 

confiável. 

 

Figura 54 - PCF - Indicadores de Desempenho.  

Fonte: Elaboração Própria. 

Alguns comentários dos participantes da pesquisa sobre este processo são apresentados a 

seguir: 

 Comentário 1:  “[...]De quem seriam o negócio, missão e desafios? Do cliente ou do 

fornecedor por exemplo? [...]”; 

 Comentário 2:  “[...]Em minha opinião este processo é muito amplo para se ter 

apenas um resultado esperado [...]”; 

 Comentário 3: “[...] Com relação ao propósito deste processo, creio que devem ser 

levados em consideração não só produtos mas também, serviços e processos de TIC 

[...]”; 

 Comentário 4: “[...]Não considero que a construção da cadeia cliente fornecedor 

seja feita simplesmente com revisão de propósitos [...]“. 

Em resposta aos comentários 1, 2, 3 e 4 para este processo, o seu propósito e referidos 

resultados esperados foram devidamente refinados após avaliação das melhorias propostas. 
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5.2.3.4 Processo Preparar os Acordos de Nível de Serviços (PAS) 

Para os participantes da pesquisa, este processo apresentou como maiores concentrações 

percentuais em cada critério: totalmente importante (57,38%), totalmente capaz (24,59%), 

totalmente confiável (29,51%) e totalmente coerente (32,79%). Diante dos resultados 

apresentados, pode-se constatar que, na média, 63,93% dos respondentes consideraram este 

processo como sendo “muito” ou “totalmente” importante, capaz, confiável e coerente para 

todos os critérios. A Figura 55 apresenta os índices globais de desempenho do Processo PAS. 

 

Figura 55 - PAS - Índices Globais de Desempenho.  

Fonte: Elaboração Própria. 

Este processo possui apenas um resultado esperado (PAS-RE01) e o seu desempenho foi 

apresentado a partir do maior percentual obtido através de média aritmética simples, sempre 

observando o posicionamento do maior percentual na escala entre 1 e 5 (ver Figura 56). O 

PAS-RE01 trata da documentação dos Acordos de Nível de Serviço para concepção do 

Portfólio de Serviços de TIC. 

Durante a avaliação este resultado esperado obteve: 

 57,38% das opiniões indicando que o PAS-RE01 pode ser considerado como 

totalmente importante; 

 40,98% das opiniões indicando que o PAS-RE01 pode ser considerado como muito 

capaz; 
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 29,51% das opiniões indicando que o PAS-RE01 pode ser considerado como 

totalmente confiável; 

 32,79% das opiniões indicando que o PAS-RE01 pode ser considerado como 

totalmente coerente. 

 

Figura 56 - PAS - Indicadores de Desempenho.  

Fonte: Elaboração Própria. 

Alguns comentários dos participantes da pesquisa sobre este processo são apresentados a 

seguir: 

 Comentário 1: “[...]o desenvolvimento ágil promove mudança o mais rápido possível 

para o cliente. Hoje existe todo um conceito chamado devops (a partir dele surgiram 

os conceitos PaaS, IaaS, SaaS, DaaS) para que o cliente mude, a qualquer momento, 

o que deseja no seu software ou infra-estrutura. Por que eu preciso definir e 

documentar os SLAs para compor um catálogo? Por que o cliente não pode "setar" 

isso no software e sim em um documento?[...]”; 

 Comentário 2: “[...]Vejo como algo positivo o estabelecimento de um catálogo de 

serviços, no entanto, isto não prejudicaria a agilidade?[...]”; 

 Comentário 3: “[...]o próprio catálogo de serviços não seria um resultado esperado 

deste processo? [...]”. 
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Em resposta aos comentários 1 e 2 para este processo, estamos considerando neste 

trabalho que um modelo em sua essência deve definir “o que” precisa ser feito e não o 

“como”. O modelo MAnGve Maturity Model  (M3) segue esta premissa definindo apenas que 

o Acordo de Nível de Serviço precisa ser definido e não a forma como ele está sendo 

estruturado (via software ou documento). Independente disto, acreditamos que este catálogo 

pode ser mantido respeitando os valores e princípios do manifesto para desenvolvimento ágil 

de software e sem comprometer uma boa Governança Ágil em TIC. Além disto, o termo 

Catálogo de Serviços de TIC foi substituído por Portfólio de Serviços de TIC. Segundo o 

ITIL, o Portfólio de Serviços de TIC se diferencia de um Catálogo de Serviços de TIC por ser 

algo mais abrangente tratando inclusive de serviços obsoletos, ativos e propostos. 

Por outro lado, em resposta ao comentário 3, neste processo estão sendo consolidados 

alguns insumos (por exemplo os Acordos de Nível Serviço) que darão origem ao Portfólio de 

Serviços de TIC, o qual, será efetivamente elaborado no processo Priorizar Serviços da 

Cadeia Cliente Fornecedor para o Ciclo (PSC) do próprio modelo de maturidade proposto. 

5.2.3.5 Processo Preparar e Homologar o Plano de Implantação de Governança (PHP) 

Para os participantes da pesquisa, este processo apresentou como maiores concentrações 

percentuais em cada critério: totalmente importante (34,43%), totalmente capaz (18,58%), 

totalmente confiável (19,67%) e totalmente coerente (21,31%). Diante dos resultados 

apresentados, pode-se constatar que, na média, 51,50% dos respondentes consideraram este 

processo como sendo “muito” ou “totalmente” importante, capaz, confiável e coerente para 

todos os critérios. A Figura 57 apresenta os índices globais de desempenho do Processo PHP. 

As variáveis consideradas pelos especialistas como melhores avaliadas na categoria 

“totalmente” para os quatro critérios são apresentadas na Figura 58. São estas: 

 PHP-RE01 para o critério de “importância” tendo 40,98% das opiniões. Este resultado 

esperado trata da elaboração e/ou refinamento do Plano de Implantação de 

Governança (PIG); 

 PHP-RE02 para os critérios de “capacidade” e “confiança” obtendo respectivamente 

22,95% e 24,59% das opiniões. Este resultado esperado trata da classificação do Plano 

de Implantação de Governança (PIG) como: Homologado, homologado com restrições 

e não homologado; 

 PHP-RE01 e PHP-RE02 para o critério de “coerência” obtendo cada um destes 

22,95%. 
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Figura 57 - PHP - Índices Globais de Desempenho.  

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Figura 58 - PHP - Indicadores de Desempenho.  

Fonte: Elaboração Própria. 
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Alguns comentários dos participantes da pesquisa sobre este processo são apresentados a 

seguir: 

 Comentário 1: “[...]baseado no propósito apresentado para este processo, não acho 

pertinente o resultado esperado PHP-RE03 ser tratado aqui. Seria realmente 

necessário detalhar estórias de negócio para ter um plano de Governança?[...]”; 

 Comentário 2: “[...]acho que faltou nesse processo fazer menção a algumas 

estruturas como: um comitê de Governança para acompanhamento/execução do 

plano; plano de acompanhamento/comunicação das ações.[...]”. 

Em resposta ao comentário 1, acreditamos que o texto que descreve o resultado esperado 

não tenha ficado muito claro. Na realidade o mais coerente seria dizer que este resultado 

esperado se refere ao desmembramento das estórias em tarefas que irão compor o Plano de 

Implantação de Governança (PIG). Desta forma, este resultado esperado acabou sendo 

refinado perante a sugestão coletada. Por outro lado, com relação ao comentário 2, 

acreditamos que estruturas como as citadas estão mais alinhadas com o tradicionalismo da 

Governança em TIC e não com a abordagem ágil. Sendo assim, esta sugestão acabou não 

sendo acatada. 

5.2.3.6 Processo Analisar Ambiente Organizacional (AAO) 

Para os participantes da pesquisa, este processo apresentou como maiores concentrações 

percentuais em cada critério: totalmente importante (30,33%), totalmente capaz (14,34%), 

totalmente confiável (14,75%) e totalmente coerente (22,54%). Diante dos resultados 

apresentados, pode-se constatar que, na média, 52,97% dos respondentes consideraram este 

processo como sendo “muito” ou “totalmente” importante, capaz, confiável e coerente para 

todos os critérios. A Figura 59 apresenta os índices globais de desempenho do Processo 

AAO. 

As variáveis consideradas pelos especialistas como melhores avaliadas na categoria 

“totalmente” para os quatro critérios são apresentadas na Figura 60. São estas: 

 AOO-RE02 para os critérios de “importância” e “confiabilidade” tendo 

respectivamente 37,70% e 18,03% das opiniões. Este resultado esperado trata da 

consolidação das recomendações para utilização da TIC para alcance dos cenários 

estratégicos; 

 AAO-RE04 para o critério de “capacidade” obtendo 16,39% das opiniões. Este 

resultado esperado trata da consolidação de um diagnóstico organizacional baseado em 

um conjunto de resultados esperados; 
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 AAO-RE03 e AAO-RE04 para o critério de “coerência” obtendo cada um destes 

24,59%. O resultado esperado AAO-RE03 trata da avaliação do grau de maturidade 

organizacional para Governança Ágil através de um modelo de maturidade que avalie 

também valores e práticas ágeis. 

 

Figura 59 - AAO - Índices Globais de Desempenho. 

 Fonte: Elaboração Própria. 

 

Figura 60 - AAO - Indicadores de Desempenho.  

Fonte: Elaboração Própria. 

Alguns comentários dos participantes da pesquisa sobre este processo são apresentados a 

seguir: 
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 Comentário 1: “[...]o resultado esperado AOO-RE01 não deixa claro que 

adequações são estas [...]”; 

 Comentário 2: “[...]reformular o termo resultados esperados anteriores no AOO-

RE04 evitando dificuldade de interpretação[...]”. 

Em resposta aos comentários 1 e 2, ambas as sugestões foram acatadas e os respectivos 

resultados esperados e propósitos foram devidamente refinados após análise dos comentários. 

5.2.3.7 Processo Alinhar Iniciativas de TIC com o Corpo de Conhecimento em 

Governança (AIG) 

Para os participantes da pesquisa, este processo apresentou como maiores concentrações 

percentuais em cada critério: totalmente importante (31,15%), totalmente capaz (12,30%), 

totalmente confiável (9,84%) e totalmente coerente (23,77%). Diante dos resultados 

apresentados, pode-se constatar que, na média, 49,80% dos respondentes consideraram este 

processo como sendo “muito” ou “totalmente” importante, capaz, confiável e coerente para 

todos os critérios. A Figura 61 apresenta os índices globais de desempenho do Processo AIG. 

 

Figura 61 - AIG - Índices Globais de Desempenho. 

 Fonte: Elaboração Própria. 

As variáveis consideradas pelos especialistas como melhores avaliadas na categoria 

“totalmente” para os quatro critérios são apresentadas na Figura 62. São estas: 
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 AIG-RE02 para os critérios de “importância” obtendo 36,07% das opiniões. Este 

resultado esperado trata da construção de uma lista global contendo os alinhamentos, a 

qual serve de base para as ações de implantação e melhorias futuras da Governança em 

TIC da organização; 

 AIG-RE01 para os critérios de “capacidade” e “coerência” tendo respectivamente 

14,75% e 24,59% das opiniões. Este resultado esperado trata da construção de uma 

lista contendo os alinhamentos para o ciclo de implantação, a qual serve de base para 

as ações de implantação e melhoria atual da Governança em TIC na organização; 

 AIG-RE01 e AIG-RE02 para o critério de “confiabilidade” obtendo cada um destes 

9,84%. 

 

Figura 62 - AIG - Indicadores de Desempenho.  

Fonte: Elaboração Própria. 

Alguns comentários dos participantes da pesquisa sobre este processo são apresentados a 

seguir: 

 Comentário 1: “[...]tornar mais claro os distintos alinhamentos tratados pelos 

resultados esperados do referido processo[...]”; 

 Comentário 2: “[...]sugiro trocar o termo Corpo de Conhecimento de Governança 

em TIC por Modelos de apoio a Governança em TIC[...]”. 
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Em resposta aos comentários 1 e 2, ambas as sugestões foram acatadas e os respectivos 

resultados esperados e nome do processo foram devidamente refinados após análise dos 

comentários. 

5.2.3.8 Processo Executar Capacitação da Equipe (ECE) 

Para os participantes da pesquisa, este processo apresentou como maiores concentrações 

percentuais em cada critério: totalmente importante (31,97%), totalmente capaz (18,85%), 

totalmente confiável (18,03%) e totalmente coerente (22,95%). Diante dos resultados 

apresentados, pode-se constatar que, na média, 52,05% dos respondentes consideraram este 

processo como sendo “muito” ou “totalmente” importante, capaz, confiável e coerente para 

todos os critérios. A Figura 63 apresenta os índices globais de desempenho do Processo ECE. 

 

Figura 63 - ECE - Índices Globais de Importância.  

Fonte: Elaboração Própria. 

As variáveis consideradas pelos especialistas como melhores avaliadas na categoria 

“totalmente” para os quatro critérios são apresentadas na Figura 64. São estas: 

 ECE-RE02 para os critérios de “importância”, “capacidade” e “confiabilidade” 

obtendo respectivamente 36,07%, 19,67% e 21,31% das opiniões. Este resultado 

esperado trata da construção de um time mais preparado para enfrentar os desafios do 

ciclo de implantação; 
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 ECE-RE01 e ECE-RE02 para o critério de “confiabilidade” ambos com 22,95% das 

opiniões. O resultado esperado ECE-RE01 trata da elaboração ou revisão de um Plano 

de Capacitação e um Glossário para o ciclo de implantação. 

 

Figura 64 - ECE - Indicadores de Desempenho.  

Fonte: Elaboração Própria. 

Alguns comentários dos participantes da pesquisa sobre este processo são apresentados a 

seguir: 

 Comentário 1: “[...]os resultados esperados estão muito genéricos [...]”; 

 Comentário 2: “[...]sugiro trocar o termo Corpo de Conhecimento de Governança 

em TIC por Modelos de apoio a Governança em TIC [...]”. 

Em resposta aos comentários 1 e 2, ambas as sugestões foram acatadas e os respectivos 

resultados esperados e nome do processo foram devidamente refinados após análise dos 

comentários. 

5.2.3.9 Processo Priorizar Serviços da Cadeia Cliente Fornecedor para o Ciclo (PSC) 

Para os participantes da pesquisa, este processo apresentou como maiores concentrações 

percentuais em cada critério: totalmente importante (38,80%), totalmente capaz (20,77%), 

totalmente confiável (21,31%) e totalmente coerente (26,23%). Diante dos resultados 

apresentados, pode-se constatar que, na média, 60,11% dos respondentes consideraram este 
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processo como sendo “muito” ou “totalmente” importante, capaz, confiável e coerente para 

todos os critérios. A Figura 65 apresenta os índices globais de desempenho do Processo PSC. 

 

Figura 65 - PSC - Índices Globais de Desempenho.  

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Figura 66 - PSC - Indicadores de Desempenho.  

Fonte: Elaboração Própria. 

As variáveis consideradas pelos especialistas como melhores avaliadas na categoria 

“totalmente” para os quatro critérios são apresentadas na Figura 66. São estas: 
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 PSC-RE03 para os critérios de “importância”, “capacidade”, “confiabilidade” e 

“coerência” obtendo respectivamente 44,26%, 26,23%, 27,87% e 31,15% das 

opiniões. Este resultado esperado trata da elaboração de um Catálogo Global dos 

Serviços de TIC em produção. 

Alguns comentários dos participantes da pesquisa sobre este processo são apresentados a 

seguir: 

 Comentário 1: “[...]Definir melhor Lista Global. Ao invés de Lista Global sugiro 

lista com foco em implantações futuras [...]”; 

 Comentário 2: “[...]Deixar claro o que seria o Catálogo de Serviços de TIC no 

contexto deste processo [...]”. 

Em resposta aos comentários 1 e 2, ambas as sugestões foram acatadas sendo as listas 

melhor definidas quanto aos seus focos de atuação e o Portfólio de Serviços de TIC sendo 

devidamente definido na própria descrição do propósito do processo.  

5.2.3.10 Processo Gerenciar Itens do Ciclo de Implantação (GII) 

Para os participantes da pesquisa, este processo apresentou como maiores concentrações 

percentuais em cada critério: totalmente importante (36,07%), totalmente capaz (18,85%), 

totalmente confiável (15,57%) e totalmente coerente (22,13%). Diante dos resultados 

apresentados, pode-se constatar que, na média, 53,89% dos respondentes consideraram este 

processo como sendo “muito” ou “totalmente” importante, capaz, confiável e coerente para 

todos os critérios. A Figura 67 apresenta os índices globais de desempenho do Processo GII. 

As variáveis consideradas pelos especialistas como melhores avaliadas na categoria 

“totalmente” para os quatro critérios são apresentadas na Figura 68. São estas: 

 GII-RE01 e GII-RE02 para o critério de “importância” ambos com 36,07% das 

opiniões; 

 GII-RE01 para o critério de “confiabilidade” obtendo 18,03%. Este resultado esperado 

trata da implantação ou melhoria dos processos e/ou serviços; 

 GII-RE02 para os critérios de “capacidade” e “coerência” obtendo respectivamente 

19,67% e 22,95% das opiniões. Este resultado esperado trata da estruturação de uma 

lista de itens que precisa ser submetido a melhorias. 
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Figura 67 - GII - Índices Globais de Desempenho.  

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Figura 68 - GII - Indicadores de Desempenho. 

 Fonte: Elaboração Própria. 
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Alguns comentários dos participantes da pesquisa sobre este processo são apresentados a 

seguir: 

 Comentário 1: “[...]a descrição do propósito do processo não deixa claro quais são 

estes itens[...]”. 

Em resposta ao comentário 1, a sugestão foi acatada buscando tornar mais claro no 

propósito do processo, a relação os itens do ciclo de implantação e o próprio processo.  

5.2.3.11 Processo Executar Melhorias (EMA) 

Para os participantes da pesquisa, este processo apresentou como maiores concentrações 

percentuais em cada critério: totalmente importante (32,79%), totalmente capaz (16,39%), 

totalmente confiável (15,57%) e totalmente coerente (26,23%). Diante dos resultados 

apresentados, pode-se constatar que, na média, 51,84% dos respondentes consideraram este 

processo como sendo “muito” ou “totalmente” importante, capaz, confiável e coerente para 

todos os critérios. A Figura 69 apresenta os índices globais de desempenho do Processo 

EMA. 

As variáveis consideradas pelos especialistas como melhores avaliadas na categoria 

“totalmente” para os quatro critérios são apresentadas na Figura 70. São estas: 

 EMA-RE01 e EMA-RE02 para o critério de “importância” ambos com 32,79% das 

opiniões; 

 EMA-RE01 para o critério de “capacidade” obtendo 18,03%. Este resultado esperado 

trata da consolidação de uma lista consolidada de sugestões de melhoria para os itens; 

 EMA-RE02 para o critério de “confiabilidade” obtendo 16,39%. Este resultado 

esperado trata da elaboração de um plano de melhoria; 

 EMA-RE01 e EMA-RE02 para o critério de “coerência” ambos com 26,23% das 

opiniões. 
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Figura 69 - EMA - Índices Globais de Desempenho.  

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Figura 70 - EMA - Indicadores de Desempenho.  

Fonte: Elaboração Própria. 
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Alguns comentários dos participantes da pesquisa sobre este processo são apresentados a 

seguir: 

 Comentário 1: “[...] O nome do processo dá a entender que trata da implementação 

das melhorias. Enquanto isso, os resultados apontam para a identificação e 

planejamento de melhorias a partir de um ciclo encerrado [...]”. 

Em resposta ao comentário 1, a sugestão foi acatada e o nome do processo foi adaptado 

para Identificar e Planejar Melhorias (IPM). 

5.2.3.12 Processo Realizar Gestão Adaptativa (RGA) 

Para os participantes da pesquisa, este processo apresentou como maiores concentrações 

percentuais em cada critério: totalmente importante (30,82%), totalmente capaz (15,74%), 

totalmente confiável (13,77%) e totalmente coerente (19,67%). Diante dos resultados 

apresentados, pode-se constatar que, na média, 43,61% dos respondentes consideraram este 

processo como sendo “muito” ou “totalmente” importante, capaz, confiável e coerente para 

todos os critérios. A Figura 71 apresenta os índices globais de desempenho do Processo 

RGA. 

 

Figura 71 - RGA - Índices Globais de Desempenho.  

Fonte: Elaboração Própria. 

As variáveis consideradas pelos especialistas como melhores avaliadas na categoria 

“totalmente” para os quatro critérios são apresentadas na Figura 72. São estas: 
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 RGA-RE04 para os critérios de “importância”, “capacidade”, “ confiança” e 

“coerência” respectivamente com 39,34%, 19,67%, 21,31% e 26,23%. 

 

Figura 72 - RGA - Indicadores de Desempenho.  

Fonte: Elaboração Própria. 
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Alguns comentários dos participantes da pesquisa sobre este processo são apresentados a 

seguir: 

 Comentário 1: “[...]Alguns resultados esperados não estão coerentes com o 

propósito do processo [...]”; 

 Comentário 2: “[...]Os resultados esperados “RGA-RE03: Uma lista de práticas-

chave para uma Gestão Adaptativa é criada” e “RGA-RE05: Uma estratégia para 

regência sútil é definida” não poderiam ser unificados em um único resultado 

esperado? [...]”; 

 Comentário 3: “[...]O resultado esperado “RGA-RE04: Uma estratégia para tornar 

a informação disponível de forma aberta e livre, mas sem desrespeitar a segurança da 

informação é definida” não parece ser necessário [...]”. 

Em resposta ao comentário 1, comentário 2 e comentário 3, as sugestões foram acatadas. 

Os resultados esperados e o propósito do processo foram submetidos a discussão e 

devidamente refinados com algumas exclusões/unificações de resultados esperados. 

5.2.3.13 Processo Gestão de Relacionamento com os Stakeholders (GRS) 

Para os participantes da pesquisa, este processo apresentou como maiores concentrações 

percentuais em cada critério: totalmente importante (40,98%), totalmente capaz (13,93%), 

totalmente confiável (15,57%) e totalmente coerente (20,49%). Diante dos resultados 

apresentados, pode-se constatar que, na média, 49,80% dos respondentes consideraram este 

processo como sendo “muito” ou “totalmente” importante, capaz, confiável e coerente para 

todos os critérios. A Figura 73 apresenta os índices globais de desempenho do Processo GRS. 

As variáveis consideradas pelos especialistas como melhores avaliadas na categoria 

“totalmente” para os quatro critérios são apresentadas na Figura 74. São estas: 

 GRS-RE01 e GRS-RE02 para o critério de “importância” ambos com 40,98% das 

opiniões;  

 GRS-RE01 para o critério de “capacidade” obtendo 16,39%. Este resultado esperado 

trata da negociação dos acordos envolvendo as disponibilidades por parte dos 

stakeholders para execução do ciclo de implantação; 

 GRS-RE01 para o critério de “confiabilidade” obtendo 16,39%; 

 GRS-RE02 para o critério de “coerência” obtendo 21,31% das opiniões. Este resultado 

esperado trata da definição dos acordos envolvendo as parcerias com os stakeholders 

para execução do ciclo de implantação. 
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Figura 73 - GRS - Índices Globais de Desempenho.  

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Figura 74 - GRS - Indicadores de Desempenho.  

Fonte: Elaboração Própria. 
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Alguns comentários dos participantes da pesquisa sobre este processo são apresentados a 

seguir: 

 Comentário 1: “[...] Analisar se o processo Engenharia Ágil de Requisitos (EAR) e o 

processo Gerência Ágil de Comunicações (GAC) não poderiam ser incorporados a 

este processo [...]”. 

 Comentário 2: “[...] Acredito que sejam necessários mais resultados esperados para 

este processo.[...]”. 

Em resposta ao comentário 1, após análise de cada processo, os processos de Engenharia 

Ágil de Requisitos (EAR) e o processo Gerência Ágil de Comunicações (GAC) acabaram 

sendo absorvidos pelo processo Gestão de Relacionamento com os Stakeholders (GRS). Além 

disto, os resultados esperados do processo foram devidamente revistos. 

5.2.3.14 Processo Gestão Ágil de Planejamento e Organização (GPO) 

Para os participantes da pesquisa, este processo apresentou como maiores concentrações 

percentuais em cada critério: totalmente importante (46,45%), totalmente capaz (19,67%), 

totalmente confiável (21,31%) e totalmente coerente (25,68%). Diante dos resultados 

apresentados, pode-se constatar que, na média, 56,28% dos respondentes consideraram este 

processo como sendo “muito” ou “totalmente” importante, capaz, confiável e coerente para 

todos os critérios. A Figura 75 apresenta os índices globais de desempenho do Processo 

GPO. 

As variáveis consideradas pelos especialistas como melhores avaliadas na categoria 

“totalmente” para os quatro critérios são apresentadas na Figura 76. São estas: 

 GPO-RE01 para o critério de “importância” obtendo 50,82% das opiniões. Este 

resultado esperado trata do comprometimento e disponibilidade do cliente; 

 GPO-RE02 para o critério de “capacidade” obtendo 26,23%. Este resultado esperado 

trata do comprometimento do time em entregar o que agrega mais valor primeiro; 

 GPO-RE02 e GPO-RE03 para o critério de “confiabilidade” ambos com 21,31% das 

opiniões. O resultado esperado GPO-RE03 trata do reconhecimento da velocidade do 

time pelas lideranças; 

 GPO-RE02 para o critério de “coerência” obtendo 29,51%. 
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Figura 75- GPO - Índices Globais de Desempenho.  

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Figura 76 - GPO - Indicadores de Desempenho.  

Fonte: Elaboração Própria. 
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Alguns comentários dos participantes da pesquisa sobre este processo são apresentados a 

seguir: 

 Comentário 1: “[...]Os GPO-RE01 e GPO-RE02 estão muito assertivos. Sugiro 

avaliar se estes podem ser refinados visando descrever os resultados esperados de 

uma maneira mais branda [...]”. 

 Comentário 2: "[...]Com relação ao “GPO-RE03: A velocidade do Time passa a ser 

reconhecida pelas lideranças" é importante considerar equipes mais maduras e outras 

um pouco menos, isto é, deveria ser a velocidade do Time GRADATIVAMENTE passa 

a ser reconhecida pelas lideranças [...]". 

 Comentário 3: “[...]Especificar mais resultados esperados. Tentar estabelecer uma 

relação mais direta entre o propósito e os resultados esperados[...]”. 

Em resposta aos comentários 1 e 2 para este processo, os referidos resultados esperados 

GPO-RE01, GPO-RE02 e GPO-RE03 foram devidamente refinados após avaliação das 

melhorias propostas. Além disto, este processo passou por uma reavaliação quanto aos seus 

resultados esperados conforme sugerido no comentário 3. 

5.2.3.15 Processo Engenharia Ágil de Requisitos (EAR) 

Para os participantes da pesquisa, este processo apresentou como maiores concentrações 

percentuais em cada critério: totalmente importante (42,62%), totalmente capaz (20,49%), 

totalmente confiável (21,31%) e totalmente coerente (24,59%). Diante dos resultados 

apresentados, pode-se constatar que, na média, 56,56% dos respondentes consideraram este 

processo como sendo “muito” ou “totalmente” importante, capaz, confiável e coerente para 

todos os critérios. A Figura 77 apresenta os índices globais de desempenho do Processo 

EAR. 

As variáveis consideradas pelos especialistas como melhores avaliadas na categoria 

“totalmente” para os quatro critérios são apresentadas na Figura 78. São estas: 

 EAR-RE01 para os critérios de “importância”, “capacidade”, “confiabilidade” e 

“coerência” obtendo respectivamente 44,26%, 22,95%, 26,23% e 26,23% das 

opiniões. Este resultado esperado trata da identificação e extração dos requisitos de 

negócio. 
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Figura 77 - EAR - Índices Globais de Desempenho. 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Figura 78 - EAR - Indicadores de Desempenho. 

 Fonte: Elaboração Própria. 
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Alguns comentários dos participantes da pesquisa sobre este processo são apresentados a 

seguir: 

 Comentário 1: “[...]Por que utilizar estória e não um documento[...]”.  

Com relação ao comentário 1, o modelo é pautado na avaliação de iniciativas ágeis 

devidamente adaptadas ao contexto de Governança em TIC. Neste caso, torna-se mais 

interessante o uso de estórias devidamente estruturadas de maneira simples e objetiva ao invés 

de extensos documentos formais que podem prejudicar o contexto voltado a agilidade. 

5.2.3.16 Processo Desenvolvimento Ágil de Soluções (DAS) 

Para os participantes da pesquisa, este processo apresentou como maiores concentrações 

percentuais em cada critério: totalmente importante (32,38%), totalmente capaz (15,16%), 

totalmente confiável (15,57%) e totalmente coerente (17,21%). Diante dos resultados 

apresentados, pode-se constatar que, na média, 47,85% dos respondentes consideraram este 

processo como sendo “muito” ou “totalmente” importante, capaz, confiável e coerente para 

todos os critérios. A Figura 79 apresenta os índices globais de desempenho do Processo 

DAS. 

 

Figura 79 - DAS - Índices Globais de Desempenho.  

Fonte: Elaboração Própria. 
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Figura 80 - DAS - Indicadores de Desempenho.  

Fonte: Elaboração Própria. 
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As variáveis consideradas pelos especialistas como melhores avaliadas na categoria 

“totalmente” para os quatro critérios são apresentadas na Figura 80. São estas: 

 DAS-RE01 para os critérios de “importância” e “capacidade” obtendo 39,34% e 

18,03% das opiniões. Este resultado esperado trata do estabelecimento de testes e 

metas antes mesmo que se iniciem os trabalhos para o seu alcance, desenvolvimento 

ou entrega. 

 DAS-RE04 para o critério de “confiabilidade” obtendo 18,03% das opiniões. Este 

resultado esperado trata do time adquirir um sentimento de propriedade coletiva, 

realizar projetos simples e encarar mudanças como algo inevitável ao contexto 

organizacional. 

 DAS-RE02 para o critério de “coerência” obtendo 21,31% das opiniões. Este resultado 

esperado trata da submissão das atividades em andamento nas estórias por um 

checklist de integração diário. 

Alguns comentários dos participantes da pesquisa sobre este processo são apresentados a 

seguir: 

 Comentário 1: “[...] O DAS-RE01 não fica explícito no propósito [...]”.  

 Comentário 2: “[...] O DAS-RE04 poderia ficar mais claro [...]”.  

Com relação ao comentário 1, o referido propósito foi refinado buscando um maior 

relacionamento entre o processo e seus resultados esperados. No que diz respeito ao 

comentário 2, o DAS-RE04 foi reavaliado com objetivo de torná-lo mais claro.  

5.2.3.17 Processo Gerência Ágil de Comunicações (GAC) 

Para os participantes da pesquisa, este processo apresentou como maiores concentrações 

percentuais em cada critério: totalmente importante (22,95%), totalmente capaz (9,84%), 

totalmente confiável (9,84%) e totalmente coerente (16,39%). Diante dos resultados 

apresentados, pode-se constatar que, na média, 35,66% dos respondentes consideraram este 

processo como sendo “muito” ou “totalmente” importante, capaz, confiável e coerente para 

todos os critérios. A Figura 81 apresenta os índices globais de desempenho do Processo 

GAC. 

Este processo possui apenas um resultado esperado (GAC-RE01) e o seu desempenho foi 

apresentado a partir do maior percentual obtido através de média aritmética simples, sempre 

observando o posicionamento do maior percentual na escala entre 1 e 5 (ver Figura 82). O 

GAC-RE01 trata da institucionalização da SMART Language.  
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Figura 81 - GAC - Índices Globais de Desempenho.  

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Figura 82 - GAC - Indicadores de Desempenho.  

Fonte: Elaboração Própria. 
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Durante a avaliação este resultado esperado obteve: 

 29,51% das opiniões indicando que o GAC-RE01 pode ser considerado como 

importante; 

 36,07% das opiniões indicando que o GAC-RE01 pode ser considerado como capaz; 

 32,79% das opiniões indicando que o GAC-RE01 pode ser considerado como 

confiável; 

 34,43% das opiniões indicando que o GAC-RE01 pode ser considerado como 

coerente. 

Alguns comentários dos participantes da pesquisa sobre este processo são apresentados a 

seguir: 

 Comentário 1: “[...] seria interessante buscar a incorporação de outras práticas 

ágeis que apoiam comunicação para este processo. [...]”.  

Com relação ao comentário 1, o modelo passou a não conter mais um processo dedicado a 

comunicação, mas sim, um conjunto de práticas ágeis devidamente distribuídas ao longo dos 

processos do modelo de maturidade proposto, oferecendo suporte a este tipo de comunicação. 

5.2.3.18 Processo Gestão Ágil da Qualidade (GAQ) 

Para os participantes da pesquisa, este processo apresentou como maiores concentrações 

percentuais em cada critério: totalmente importante (25,00%), totalmente capaz (13,93%), 

totalmente confiável (12,70%) e totalmente coerente (16,80%). Diante dos resultados 

apresentados, pode-se constatar que, na média, 43,85% dos respondentes consideraram este 

processo como sendo “muito” ou “totalmente” importante, capaz, confiável e coerente para 

todos os critérios. A Figura 83 apresenta os índices globais de desempenho do Processo 

GAQ. 

As variáveis consideradas pelos especialistas como melhores avaliadas na categoria 

“totalmente” para os quatro critérios são apresentadas na Figura 84. São estas: 

 GAQ-RE02 para os critérios de “importância”, “capacidade”, “confiabilidade” e 

“coerência” obtendo respectivamente 29,51%, 16,39%, 16,39% e 19,67% das 

opiniões. Este resultado esperado trata da elicitação de sugestões para melhorar o 

desempenho do time; 
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Figura 83 - GAQ - Índices Globais de Desempenho.  

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Figura 84 - GAQ - Indicadores de Desempenho.  

Fonte: Elaboração Própria. 

Alguns comentários dos participantes da pesquisa sobre este processo são apresentados a 

seguir: 

 Comentário 1: “[...] Neste processo foram consideradas iniciativas ágeis para apoio 

a comunicação com foco em Gestão de Qualidade. Sugiro que o processo anterior 

expanda suas práticas neste sentido [...]”.  
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 Comentário 2: “[...] Seria interessante tornar claro nos GAQ-RE01, GAQ-RE02,  

GAQ-RE03 e GAQ-RE04 a importância destes resultados esperados  e onde se 

aplicam a ideia de ter sugestões de melhoria como resultados esperados [...]”. 

Com relação ao comentário 1, o modelo de maturidade proposto passou a não conter mais 

um processo dedicado a comunicação, mas sim, um conjunto de práticas ágeis devidamente 

distribuídas ao longo de seus processos. Estas práticas oferecem suporte a este tipo de 

comunicação. Já com relação ao comentário 2, o processo foi submetido a análise e revisão de 

seus resultados esperados. 

5.2.3.19 Processo Monitoramento e Controle Ágil (MCA) 

Para os participantes da pesquisa, este processo apresentou como maiores concentrações 

percentuais em cada critério: totalmente importante (26,78%), totalmente capaz (12,57%), 

totalmente confiável (10,38%) e totalmente coerente (16,94%). Diante dos resultados 

apresentados, pode-se constatar que, na média, 40,71% dos respondentes consideraram este 

processo como sendo “muito” ou “totalmente” importante, capaz, confiável e coerente para 

todos os critérios. A Figura 85 apresenta os índices globais de desempenho do Processo 

MCA. 

As variáveis consideradas pelos especialistas como melhores avaliadas na categoria 

“totalmente” para os quatro critérios são apresentadas na Figura 86. São estas: 

 MCA-RE01 para os critérios de “importância”, “capacidade” e “confiabilidade” 

obtendo respectivamente 29,51%, 11,48% e 14,75% das opiniões. Este resultado 

esperado trata da atualização contínua de uma representação gráfica da complexidade 

do trabalho a ser realizado durante o ciclo da implantação; 

 MCA-RE02 para o critério de “coerência” obtendo 19,67% das opiniões. Este 

resultado esperado trata da atualização contínua de uma representação gráfica da 

quantidade de valor entregue ao negócio durante o ciclo da implantação. 

Alguns comentários dos participantes da pesquisa sobre este processo são apresentados a 

seguir: 

 Comentário 1: “[...] Seria realmente necessário usar Burning Down Charts e 

Burning Up Charts? [...]”.  

Com relação ao comentário 1, o modelo de maturidade proposto passou a não mais impor 

explicitamente o uso de Burning Down Charts e Burning Up Charts, mas sim, a apenas fazer 

referência ao uso de indicadores. 



CAPÍTULO 5: AVALIAÇÕES DO MODELO DE MATURIDADE PROPOSTO 223 

 

MAnGve Maturity Model HUMBERTO ROCHA DE ALMEIDA NETO 

 

 

Figura 85 - MCA - Índices Globais de Desempenho.  

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Figura 86 - MCA - Indicadores de Desempenho.  

Fonte: Elaboração Própria. 
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5.2.3.20 Processo Promover Inovações Tecnológicas (PIT) 

Para os participantes da pesquisa, este processo apresentou como maiores concentrações 

percentuais em cada critério: totalmente importante (36,61%), totalmente capaz (14,75%), 

totalmente confiável (9,84%) e totalmente coerente (15,85%). Diante dos resultados 

apresentados, pode-se constatar que, na média, 45,22% dos respondentes consideraram este 

processo como sendo “muito” ou “totalmente” importante, capaz, confiável e coerente para 

todos os critérios. A Figura 87 apresenta os índices globais de desempenho do Processo PIT. 

As variáveis consideradas pelos especialistas como melhores avaliadas na categoria 

“totalmente” para os quatro critérios são apresentadas na Figura 88. São estas: 

 PIT-RE02 para os critérios de “confiabilidade” e “coerência” obtendo respectivamente 

13,11% e 18,03% das opiniões. Este resultado esperado trata do desenvolvimento de 

Projetos piloto para inovação; 

 PIT-RE03 para os critérios de “importância” e “capacidade” obtendo respectivamente 

37,70% e 16,39% das opiniões. Este resultado esperado trata da avaliação da 

implantação de inovações e/ou tendências tecnológicas; 

Alguns comentários dos participantes da pesquisa sobre este processo são apresentados a 

seguir: 

 Comentário 1:  “[...] Em minha opinião não seria relevante tratar de inovação como 

requisito de maturidade em Governança Ágil em TIC. Impor uma empresa a tratar de 

inovação tecnológica para Governar de maneira Ágil? Na minha visão são coisas 

desassociadas [...]”.  

Com relação ao comentário 1, o processo foi submetido a discussão interna ao grupo de 

pesquisa e análise pelo pesquisador. Ao final, a sugestão foi acatada e desta forma, este 

processo passa a não mais fazer parte do modelo e maturidade proposto. 
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Figura 87 - PIT - Índices Globais de Desempenho.  

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Figura 88 - PIT - Indicadores de Desempenho.  

Fonte: Elaboração Própria. 
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Além destes questionamentos, os participantes também foram indagados se os níveis do 

MAnGve Maturity Model (M3) representavam um caminho sistemático e gradual para 

Governança Ágil em Tecnologia da Informação e Comunicação. Apenas 9,84% dos 

participantes responderam que os níveis definidos para o modelo de maturidade proposto não 

possuíam esta representatividade. 

Por fim, os participantes foram questionados quanto a comentários gerais para o modelo 

de maturidade proposto. Entre estes podemos destacar: 

 Comentário 1: “[...]Apesar de tentar conciliar duas visões que geralmente são 

antagônicas a ideia parece ser bem bacana e adequada a necessidade atual das 

organizações![...]”.  

 Comentário 2: “[...]Acho que seria válido uma revisão em alguns dos propósitos dos 

processos do modelo e em seus respectivos resultados esperados buscando torná-los 

mais compreensíveis. [...]”. 

 Comentário 3: “[...]Avaliar se o processo DAS do nível 2 pode ser realocado para o 

nível 3, bem como o processo AAO do nível 3 ser realocado para o nível 2 e o 

processo GPO ser realocado do nível 2 para o nível 3 [...]“. 

 Comentário 4: “[...]Verificar se é prudente integrar a preparação da cadeia cliente 

fornecedor com a definição de acordos de nível de serviço[...]“. 

5.3 Avaliando Versão Beta: Focus Group 

Esta segunda avaliação teve como foco a versão beta do modelo de maturidade proposto. 

Para tal, foi realizado um focus group envolvendo especialistas das áreas de agilidade no 

desenvolvimento de software, Governança em TIC e/ou maturidade. Tais especialistas foram 

convidados a participar do estudo através de solicitações formais via e-mail. Para o convite, 

foram previamente enviados: um resumo da proposta de trabalho junto aos pré-requisitos para 

participação ao estudo. Entre os pré-requisitos para esta participação foram elencados que os 

participantes deveriam possuir: 

 Pelo menos 2 (dois) anos de experiência em Governança em TIC ou agilidade; 

 Pelo menos 2 (dois) anos de experiência em maturidade; 

 Preferencialmente certificações nas áreas chave da pesquisa (Governança em TIC, 

agilidade e/ou maturidade); 

 Preferencialmente experiência com desenvolvimento de pesquisas em áreas correlatas. 

Estes critérios foram definidos com o objetivo de fazer com que tanto aspectos de 

Governança em TIC, quanto de agilidade e maturidade estivessem presentes durante esta 
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avaliação. Este estudo se baseou principalmente na tese de doutorado de Farias Júnior 

(FARIAS JÚNIOR, 2014). 

Como resultado de nossos convites, seis (6) convidados se colocaram à disposição para 

efetivamente colaborar com a pesquisa. Desta forma, foi assinado um termo de 

confidencialidade que viabilizou o estudo proposto. O Quadro 40 apresenta as características 

gerais dos participantes deste estudo. 

Entre estes participantes é possível identificar: um (1) Mestre, dois (2) Doutores e três (3) 

Doutorandos, todos estes com formação em Ciência da Computação. É importante salientar 

que dois destes participantes têm atuado com uma média de aproximadamente seis (6) anos 

em Governança Ágil em TIC. Além disto, temos entre os participantes dois (2) consultores 

em melhorias de processo/implementadores e avaliadores de modelos de qualidade, um (1) 

Gerente de Infraestrutura, um (1) Diretor de Governança em Tecnologia da Informação e dois 

(2) Gerentes de Projeto.  

Podemos observar ainda que os participantes do estudo possuem uma experiência média 

de aproximadamente seis (6) anos em maturidade, seis (6) em agilidade e cinco (5) em 

Governança em TIC. Estes especialistas avaliaram tanto a estrutura quanto os processos da 

versão beta do modelo de maturidade proposto. 

A coleta sistemática de dados foi realizada a partir de discussões moderadas pelo autor 

desta tese de doutorado. Para tal, visando tornar o método ainda mais eficiente, foi realizada 

inicialmente uma breve apresentação da versão beta do MAnGve Maturity Model (M3). Em 

seguida, formulários de pesquisa foram distribuídos a cada um dos participantes. Estes 

formulários continham as informações que deveriam ser avaliadas para o modelo de 

maturidade em questão e foram estruturados com vistas a conter espaços reservados onde 

poderiam ser registradas observações gerais relevantes (ver Anexo E. Formulário Projetado 

para Avaliação da Versão Beta). Estas observações apoiaram as discussões durante o 

estudo. Além disto, estes formulários também foram utilizados para uma análise posterior das 

informações coletadas durante o estudo. 

Antes mesmo do início dos preenchimentos e análises destes formulários, foi então 

informado aos participantes que estes estariam livres para expor opiniões diversas  a respeito 

do modelo de maturidade avaliado, agregando conhecimento mesmo quando na existência de 

divergência entre outros participantes do estudo. As seções a seguir apresentam de maneira 

mais detalhada os resultados obtidos diante com a execução do focus group. 
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Quadro 40 - Participantes do Estudo. 

ID  Participantes  Função/Certificações Maturidade  Governança em TIC  Agilidade Formação  

01  PA1 Consultor em melhorias de processo - Implementador e Avaliador de 

modelos de qualidade - Auditor líder ISO 9000 e ISO 29110. Implementador e 

Avaliador Líder inicial MPS.BR, apto a participar como equipe em avaliações 

CMMI.  

12 anos 6 anos 7 anos Doutorando  

02  PA2 Consultor em melhorias de processo - Implementador e Avaliador de 

modelos de qualidade - Certificado ISTQB, implantador/avaliador MPT, 

implementador MPS.BR Serviços. Certificado Scrum Master (CSM), Certificado 

Scrum Developer (CSD). Desenvolveu um modelo de maturidade para 

Desenvolvimento Distribuído de Software em seu Doutorado. 

5 anos 2 anos 3 anos Doutor 

03  PA3 Diretor de Governança e Tecnologia da Informação – Criou um Modelo de 

Maturidade para Planejamento Estratégico em seu Doutorado. 

10 anos 6 anos 5 anos Doutor 

04  PA4 Gerente de Infraestrutura de TIC – Certificado Scrum Master (CSM), ITIL e 

COBIT. Desenvolve pesquisas em Governança Ágil desde 2008.   

3 anos 

 

12 anos 13 anos Doutorando 

05  PA5 Gerente de Projetos – Certificado ITIL e COBIT. Desenvolve pesquisas em 

Governança Ágil desde 2011. 

2 anos 5 anos 4 anos Mestre 

06  PA6 Gerente de Projetos - Certificado Scrum Master (CSM). 2 anos 1 ano 5 anos Doutorando 

 Média  ~ 6 anos ~ 5 anos ~ 6 anos  

Fonte: Elaboração Própria.
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5.3.1 Análise das respostas relacionadas à estrutura do modelo M3 

O modelo de maturidade submetido a este estudo foi concebido inicialmente sobre uma 

estrutura bidimensional, onde cada dimensão (dimensão para Governança em TIC e dimensão 

para Agilidade) foi composta por processos específicos. A primeira dimensão do modelo foi 

composta por processos que continham uma maior ênfase em Governança em TIC, enquanto 

que a segunda dimensão continha processos com uma maior ênfase em Agilidade. A 

princípio, nenhum dos participantes esteve totalmente em desacordo com a estrutura 

bidimensional, porém, com o avanço das discussões durante o estudo, foi então sugerida a 

fusão destas em uma única estrutura. Sob a ótica dos participantes deste estudo, as dimensões 

dificultavam tanto a compreensão quanto a operacionalização do modelo de maturidade 

proposto. 

Além disto, foi também sugerido que os processos do M3 fossem agrupados em categorias 

bem definidas como outras iniciativas já o fazem (por exemplo, o COBIT 5 classifica seus 

processos em processos de Gestão e processos de Governança). Sob a ótica dos participantes 

do estudo, precede aos processos uma estrutura que suporte um ecossistema para eles 

mesmos, o que melhora não só a estrutura do modelo de maturidade proposto como oferece 

uma maior clareza no que diz respeito aos seus focos de atuação. Por fim, ainda no quesito 

estrutura, os participantes sugeriram que o M3 continuasse seguindo o quantitativo de níveis 

de iniciativas como o CMMI ou MPS.BR, uma vez que são modelos bastante consolidados 

atualmente no mercado nacional e internacional no que diz respeito a evolução de maturidade 

em processos. 

Alguns dos comentários apresentados quanto à estrutura do modelo de maturidade 

proposto durante o estudo foram:  

 PA1 comentou: “é preciso avaliar o custo benefício de estruturar o modelo em duas 

dimensões. A estratégia bidimensional me parece aplicável para contextos mais 

simples, no entanto, a tentativa de tratar Governança em TIC e Agilidade numa 

estrutura bidimensional pode gerar considerável complexidade que talvez seja 

desnecessária”. 

 PA2 comentou: "estruturar o modelo em dimensões me parece interessante, porém, 

no atual contexto aplicado, tais dimensões têm tornado o modelo um tanto quanto 

mais complexo desnecessariamente”. 
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 PA3 comentou: “a complexidade de uma estrutura bidimensional como a proposta 

na atual versão do modelo pode atrapalhar a compreensão e até dificultar a                            

especificação e sinergia entre seus processos”. 

 PA4 comentou: “me parece que operacionalizar de forma prática um modelo como 

este, baseado numa estratégia bidimensional, não é uma tarefa nada trivial. Isto foge 

ao que é praticado por alguns dos modelos mais difundidos atualmente no mercado a 

exemplo do CMMI e do próprio MPS.BR”. 

 PA5 comentou: “além da própria unificação desta estrutura bidimensional, é 

importante avaliar uma maneira de melhor organizar os processos. O COBIT 5, por 

exemplo, agrupa seus processos em processos de Gestão e  processos de Governança. 

O CMMI e o MPS.BR também possuem suas próprias organizações quanto a 

agrupamento de processos”. 

 PA6 comentou: “Uma boa estratégia para os níveis do modelo proposto seria 

continuar seguindo o quantitativo de níveis do CMMI ou MPS.BR já que são modelos 

bastante consolidados no mercado”. 

5.3.2 Análise das respostas relacionadas aos Processos do modelo M3 

Com relação aos processos, nenhum dos especialistas discordou da importância geral 

destes para o contexto de Governança Ágil em TIC. No entanto, algumas melhorias 

(envolvendo nomenclaturas, siglas e/ou propósitos dos processos) foram sugeridas com 

objetivo de aprimorar principalmente a clareza e objetividade do modelo de maturidade 

proposto. Na visão dos participantes deste estudo, nomenclaturas, siglas e propósitos precisam 

ser autoexplicativos nos processos. Por exemplo, para o processo “Preparar Acordos de 

Nível de Serviço (PAS)” foi sugerido que a nomenclatura e sigla fossem modificados para 

“Manter Acordos de Nível de Serviço (MANS)”. Além disto, seu propósito foi refinado 

para: “Manter os Acordos de Nível de Serviço (ANS) do Catálogo de Serviços de 

Tecnologia da Informação e Comunicação”. Outros refinamentos semelhantes envolvendo 

outros processos também foram discutidos ao longo da execução de todo o estudo. 

Durante a análise destes processos, percebeu-se também que alguns destes assumiam uma 

postura muito operacional e menos estratégica. De acordo com os participantes do estudo, isto 

foge a uma das principais características da Governança: ser estratégico. Uma reestruturação 

dos processos neste sentido também foi alvo de discussões durante o estudo. Uma das 

questões levantadas foi a inclusão de novos processos estratégicos para Governança em TIC 

ao modelo (a exemplo de processos envolvendo atividades estratégicas relacionadas à riscos, 
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transparência, financeiro, entre outras). Também foi sugerida a eliminação de processos mais 

operacionais (a exemplo do processo “Desenvolvimento Ágil de Soluções - DAS”).  

Por fim, além de inclusões e eliminações de processos, também foram sugeridas algumas 

unificações. Estas unificações tiveram como principal objetivo tornar o modelo mais simples 

e coeso, evitando assim redundâncias desnecessárias. Por exemplo, os processos “Gerenciar 

Itens do Ciclo de Implantação (GII)” e “Identificar e Planejar Melhorias (IPM)” tiveram 

a unificação sugerida devido a sua semelhança quanto ao foco de atuação. Algo semelhante 

também foi observado nos processos “Identificar e Priorizar Iniciativas de TIC (IPT)” e 

“Alinhar Iniciativas de TIC com Modelos de Apoio a Governança em TIC (AIG)”, o que 

também culminou na unificação de ambos os processos. 

Alguns dos comentários mais significativos durante o estudo foram: 

 PA1 comentou: "a princípio, todos os processos apresentam relevância, porém, 

alguns destes precisam ser refinados com objetivo de torná-los mais claros e objetivos 

em suas nomenclaturas, siglas e/ou propósitos". 

 PA2 comentou: “apesar da relevância dos processos para o contexto de Governança 

Ágil em TIC, alguns destes apresentam uma variedade excessiva de verbos em suas 

nomenclaturas e descrições de propósitos. São utilizados verbos como: Iniciar, 

Analisar, Identificar, Executar, entre outros. Seria interessante assumir um padrão de 

acordo por exemplo com o foco de atuação do processo”. 

 PA3 comentou: "acredito que, mesmo com a relevância destes processos, alguns 

possam ser unificados, eliminados e alguns poucos incluídos, o que tornaria o modelo 

menos redundante, com maior foco no estratégico e com maior cobertura de 

atividades propriamente relacionadas à Governança em TIC”. 

 PA4 comentou: “alguns processos têm assumido uma postura muito operacional. Ao 

meu ver, a Governança em TIC não deve fugir de sua característica estratégica”. 

 PA5 comentou: “é importante existir uma relação direta entre as 

nomenclaturas/siglas de cada processo e seus respectivos propósitos. Neste sentido 

alguns processos precisam ser refinados visando evitar dúbio entendimento”. 

 PA6 comentou: “Alguns processos apresentam definições de elementos básicos para 

Governança em TIC na descrição de seus propósitos. Por exemplo, definições de 

elementos como: Acordo de Nível de Serviços (ANS), Portfólio de Serviços de 

Tecnologia da Informação e Comunicação (PSTIC), entre outros. Acredito que estas 

definições não devam fazer parte da especificação do propósito do processo”. 
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5.3.3 Análise das respostas relacionadas ao modelo M3 em geral 

Os participantes do estudo apontam o MAnGve Maturity Model (M3) como uma proposta 

relevante, mas desafiadora diante do atual contexto de Governança em TIC. Para estes, é 

preciso conciliar as exigências dos controles (internos e externos) organizacionais, com a 

necessidade por agilidade imposta por um mercado cada vez mais competitivo. O modelo de 

maturidade proposto apresenta uma solução inovadora baseado em meta princípios que 

buscam conduzir a organização a uma Governança Ágil em TIC por meio de um caminho 

sistemático e gradual. O modelo de maturidade proposto baseia-se em normas, modelos e 

frameworks de referência contemporâneos e pode ser utilizado como uma boa alternativa para 

apoio a Governança Ágil em TIC. No entanto, para os participantes do estudo, o modelo ainda 

requer ajustes complementares antes de sua efetiva aplicação em um ambiente real. Entre 

estes é possível citar os seguintes ajustes: 

 Estrutura do modelo de maturidade proposto: Fusão da estrutura bidimensional em 

uma estrutura única; agrupamento de processos em categorias bem definidas 

(conforme outros modelos como o CMMI e o COBIT já o fazem); entre outros. 

 Nos processos: Melhorias em nomenclaturas, siglas e/ou propósitos; eliminação, 

fusão e criação de novos processos; entre outros. 

5.4 Avaliando Versão 1.0: Survey com Experts 

Esta tese de doutorado tem como objetivo principal propor um modelo que apoie a 

evolução de maturidade em Governança Ágil em TIC, de maneira sistemática e gradual, por 

meio de uma abordagem holística. Com o objetivo de refinamento das versões iniciais do 

modelo de maturidade proposto, foram realizadas duas avaliações: uma por meio de survey e 

uma usando focus group. Para investigação da utilidade conceitual do modelo de maturidade 

proposto, foi então idealizado um novo survey. A seguir são apresentados maiores detalhes a 

respeito do estudo executado para avaliação da versão 1.0 do MAnGve Maturity Model (M3). 

5.4.1 Etapas 

As etapas definidas para este estudo foram baseadas no trabalho de Cappelli (CAPPELLI, 

2009). Seu estudo, por sua vez, foi baseado nos trabalhos de Yin (YIN, 2009) e Stake et. al 

(STAKE; DENZIN; LINCOLN, 2000). De acordo com suas definições, uma avaliação pode 

ser conduzida através das seguintes etapas: 

 Formulação do problema: Escolher um tema para se avançar na pesquisa; 
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 Definição da unidade-caso: Indicar os critérios de seleção dos casos de acordo com o 

propósito da pesquisa; 

 Determinação do número de casos: Definir e justificar se os estudos serão 

constituídos de um único ou de múltiplos casos; 

 Elaboração do protocolo: Construir o documento que contém o instrumento de 

coleta de dados e que define a conduta a ser adotada para sua aplicação; 

 Coleta de dados: Obter dados mediante procedimentos para garantir a qualidade dos 

resultados obtidos de modo a tornar possível a conferência da validade ao estudo, 

evitando que ele fique subordinado à subjetividade do pesquisador; 

 Avaliação e análise dos dados: Analisar e interpretar os dados coletados; 

Nas próximas seções, são apresentadas as etapas deste estudo. 

5.4.2 Formulação do Problema 

Nesta tese de doutorado é proposto um modelo de maturidade para Governança Ágil em 

TIC. Este modelo define um conjunto de processos que apoiam a evolução em maturidade 

segundo este domínio. Nossa intenção neste estudo foi de investigar a utilidade conceitual do 

modelo de maturidade em sua versão 1.0, baseado em evidências identificadas. 

5.4.3 Definição das Unidades-Caso 

As unidades-caso utilizadas neste estudo foram organizações que têm investido na adoção 

de uma boa Governança em TIC e que têm se deparado com dificuldades práticas a partir de 

iniciativas tradicionais (por exemplo COBIT 5, do ITIL v3, entre outras). Foram convidadas 

para o estudo organizações que já possuíam profissionais empenhados em promover uma boa 

Governança em TIC, preferencialmente com certificações em áreas correlatas.  

Por conveniência, as organizações convidadas para o estudo se localizam na região 

metropolitana de João Pessoa, no estado da Paraíba. O Acesso a estas organizações pode ser 

viabilizado devido a consultorias anteriormente prestadas pelo pesquisador autor deste 

trabalho. 

  De acordo com Cappelli (CAPPELLI, 2009), as unidades-caso deste estudo podem ser 

classificadas como instrumentais, uma vez que foram envolvidas com o propósito de auxiliar 

no conhecimento ou redefinição do problema. É importante deixar claro que não há, por parte 

desta pesquisa, nenhum interesse específico nos casos, mas que os mesmos se apresentam 

como úteis para obtenção dos objetivos pretendidos neste estudo. 
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5.4.4 Determinação do número de organizações 

Em nosso estudo, com o objetivo de proporcionar evidências a partir de experiências 

práticas, foram utilizados dez (10) organizações. O estudo foi iniciado com este quantitativo, 

mas ao longo do trabalho, caso fosse necessário, poderiam ser adicionados outras 

organizações, o que não foi o caso. A inserção poderia ser feita até que novas observações 

realmente conduzissem a um número significativo de informações guiada pelos objetivos 

pretendidos para esta pesquisa. 

5.4.5 Elaboração do Protocolo de Pesquisa 

De acordo com Yin (YIN, 2009), este protocolo de pesquisa pode incluir as seguintes 

seções: (i) visão geral do projeto do estudo; (ii) procedimentos de campo; (iii) questões do 

estudo e (iv) relato do estudo. O protocolo de pesquisa contém os procedimentos de coleta de 

dados e a definição do processo a ser adotado para sua aplicação. A seguir são apresentadas as 

seções do protocolo deste estudo. 

Visão Geral do Projeto do Estudo 

A Governança Ágil em TIC é uma área em ascensão que vem sendo sugerida como uma 

proposta inovadora baseada nos princípios e valores do Manifesto para Desenvolvimento Ágil 

de Software sobre o contexto da Governança em TIC tradicional.  

No entanto, a sua adoção ainda é considerada uma tarefa desafiadora devido, 

principalmente, a multidisciplinaridade e relativa imaturidade da área. Se por um lado há um 

conjunto bem estabelecido de princípios, práticas e valores ágeis em áreas subjacentes a este 

domínio (a exemplo de desenvolvimento de software), por outro lado, esse conjunto ainda 

requer evoluções para outras subáreas (a exemplo de Gerenciamento de Serviços, Operações, 

Infraestrutura, entre outras).  

Diante deste contexto, é proposto um modelo de maturidade denominado MAnGve 

Maturity Model (M3). O M3 apoia a evolução de maturidade em Governança Ágil em TIC, de 

maneira sistemática e gradual, por meio de uma abordagem holística. Para tal, o modelo 

proposto estrutura seu conhecimento através de cinco (5) níveis de maturidade, construídos a 

partir de um amplo estudo de base teórica envolvendo principalmente as áreas de: Agilidade 

no desenvolvimento de software; Governança em TIC; e modelos de maturidade e 

capacidade. Como reforço a este arcabouço teórico, também foi executada uma revisão 

sistemática de literatura que levantou o estado da arte da área. Por fim, o M3 foi submetido a 
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avaliações por meio de surveys e focus group. Estas avaliações embasaram um conjunto de 

melhorias e deram origem a uma versão mais aprimorada do modelo de maturidade proposto.  

Neste estágio da pesquisa, a intenção é submeter a versão 1.0 a um survey, onde seu 

objetivo é investigar a utilidade conceitual do modelo proposto.  

Procedimentos de Campo 

O estudo executado nesta etapa da pesquisa buscou evidências em experiências práticas 

vivenciadas pelas organizações alvo do estudo. Para tal, foi necessária a realização de um 

levantamento de conjunto de informações que subsidiaram sua realização.  

Inicialmente foram mapeadas um conjunto de organizações alvo para a pesquisa. 

Inicialmente foram convidadas dezessete (17) organizações, no entanto, apenas dez (10) 

destas realmente tiveram disponibilidade em contribuir com o estudo. Algumas das 

organizações selecionadas possuem a TIC como área fim e outras como área meio, atuando 

em áreas diversas. Independentemente disto, todas têm reconhecido a importância de uma boa 

Governança em TIC para o sucesso em seus negócios. Estas organizações estão situadas na 

região metropolitana da grande João Pessoa no estado da Paraíba, no entanto, algumas destas 

possuem representações em outros estados do território nacional. 

Uma vez aceitos os convites, foram eleitos representantes chave das organizações para 

participação na pesquisa. Estes representantes deveriam estar envolvidos em iniciativas para 

uma boa Governança em TIC. Todos os participantes do estudo tinham conhecimento prévio 

de outros modelos de maturidade (foram citados, por exemplo: CMMI e MPS.BR) e de 

métodos ágeis para desenvolvimento de software (foram citados por exemplo: Scrum e XP). 

Estes profissionais já haviam participado de treinamentos formais envolvendo estas iniciativas 

(modelos de maturidade e métodos ágeis para desenvolvimento de software). 

Boa parte dos profissionais envolvidos no estudo (70%) eram certificados COBIT 5 

foundation. Estes profissionais têm atuado na tentativa de obter uma boa Governança em TIC 

em suas organizações, mas têm se deparado com algumas dificuldades práticas. 

Através de percepções baseada na experiência destes profissionais, tornou-se possível 

avaliar alguns aspectos do modelo de maturidade proposto nesta tese de doutorado. Para tal, 

foi realizado um estudo com prévia apresentação do conceito de Governança Ágil em TIC. 

Em seguida foi realizada uma apresentação do modelo de maturidade proposto. Por fim, 

foram distribuídos questionários de avaliação a serem respondidos. Caso fosse necessária 

alguma orientação, prontamente os participantes já seriam assistidos através do pesquisador 
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que estaria presente em mesmo ambiente. O perfil dos entrevistados durante o estudo é 

apresentado no Quadro 41. 

Quadro 41 - Perfil dos Participantes. 

ID Cargo ou função Formação Área de Atuação da Organização Certificações 

P1 Gerente de TI. Tecnologia. Grupo de Escritórios de Advocacia COBIT 5. 

P2 Gestor de TI. Tecnologia. Fábrica de Software Privada COBIT 5. 

P3 Coordenador de TI. Tecnologia. Serviço Notarial Distrital COBIT 5. 

P4 Gerente Executivo. Administração. Serviços de Tecnologia COBIT 5. 

P5 Gestor de NTI. Tecnologia. Educação Superior Privada COBIT 5. 

P6 Analista. Tecnologia. Mídias impressas e digitais COBIT 5. 

P7 Analista. Tecnologia. Distribuição de Gás Canalizado COBIT 5. 

P8 Diretor de TI. Geografia com 

MBA em 

Tecnologia. 

Conselho Regional Não possui. 

P9 Gestor de Serviços. Tecnologia. Fábrica de Software Pública  Não possui. 

P10 Administrador. Administração. Formação de Servidores do Estado Não possui. 

Fonte: Elaboração Própria. 

Antes mesmo de iniciar a apresentação do modelo de maturidade a ser avaliado, foi 

enviado um material preparatório aos participantes do estudo através de email. Este material 

foi composto por um artigo introdutório a Governança Ágil em TIC (LUNA et al., 2010b), 

uma breve apresentação em slides sobre o modelo proposto e um conjunto de outros artigos já 

publicados envolvendo o trabalho (ALMEIDA NETO; MOURA; CAMPOS DE 

MAGALHAES, 2014; ALMEIDA NETO; MOURA, 2014; ALMEIDA NETO et al., 2012a, 

2012b, 2012c, 2012d, 2015a, 2012e, 2015b; LUNA et al., 2014a). 

Em seguida, os participantes do estudo tinham como atividade a leitura detalhada de toda 

estrutura de processos, resultados esperados e níveis de maturidade do modelo proposto 

confrontando-os com a realidade de suas organizações.  

Logo após, os participantes puderam analisar o modelo de maturidade proposto segundo 

as questões alvo da pesquisa e assim emitir opinião particular a respeito de cada uma delas. 

Estes participantes também poderiam realizar comentários livres sobre cada questão ou até 

mesmo sobre o modelo.  

Por fim, as respostas às questões foram repassadas ao pesquisador responsável através de 

questionário de avaliação devidamente preenchido. O grupo que respondeu o questionário é 

composto por profissionais e pesquisadores nas áreas de Administração de Empresas, 
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Tecnologia da Informação e Geografia com MBA em Tecnologia. Estes profissionais 

representaram organizações de áreas de atuação diversas envolvendo: Grupo de Escritórios de 

Advocacia, Desenvolvimento de Software Privado, Distribuição de Gás Canalizado, Serviço 

Notarial Distrital, Serviços de Tecnologia, Conselho Regional, Desenvolvimento de Software 

Público, Formação de Servidores do Estado, Educação Superior Privada e Mídias impressas e 

digitais. Ao término do recebimento das respostas, estas puderam ser devidamente analisadas 

para a síntese das conclusões a respeito do estudo. A Figura 89 apresenta o processo 

executado para levantamento das informações neste estudo. 

 

Figura 89 - Processo para Avaliação da Versão 1.0 do Modelo Proposto.  

Fonte: Elaboração Própria.  

Questões do Estudo 

Conforme já descrito anteriormente, a intenção deste estudo foi investigar a utilidade 

conceitual do modelo de maturidade proposto baseado nos resultados obtidos com esta 

pesquisa. Para tal foi definido um conjunto de questões que guiaram sua execução, sendo 

estas: 

1. O modelo de maturidade apresentado permite inserir aspectos de agilidade sobre o 

contexto de Governança em TIC sem grandes dificuldades? 

Objetivo principal: Identificar problemas que possam dificultar a incorporação de 

aspectos de agilidade sobre a Governança em TIC nas organizações. 

Dados a serem coletados: Problemas apontados. 

2. O modelo de maturidade apresentado é viável para ser utilizado pelas organizações? 

Objetivo principal: Identificar itens que impediriam o uso do modelo pelas 

organizações. 

Dados a serem coletados: Itens apontados. 
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3. O modelo de maturidade apresentado contribui positivamente para a adoção 

sistemática e gradual de uma boa Governança Ágil em TIC? 

Objetivo principal: Identificar itens que possam contribuir negativamente para a 

adoção sistemática e gradual de uma boa Governança Ágil em TIC?  

Dados a serem coletados: Itens apontados. 

4. O modelo de maturidade apresentado trata a Governança Ágil em TIC de maneira 

holística? Lembrando que holística aqui se refere a não focar em apenas uma parte da 

TIC (por exemplo: Desenvolvimento de Software) nas sim a TIC como um todo (por 

exemplo envolvendo Gerenciamento de Serviços, Operações, Infraestrutura, entre 

outras áreas). 

Objetivo principal: Identificar se o modelo de maturidade proposto trata a 

Governança Ágil em TIC de maneira holística. 

Dados a serem coletados: Número de respostas afirmativas. 

5. Os processos do modelo de maturidade apresentado demonstram características mais 

ágeis quando comparados aos processos tradicionais para Governança em TIC 

(exemplo: Processos do COBIT 5)? 

Objetivo principal: Identificar se os processos do modelo de maturidade proposto se 

apresentam mais ágeis que os processos tradicionais. 

Dados a serem coletados: Número de respostas afirmativas. 

6. Os processos do modelo de maturidade apresentado, mesmo mais enxutos, conseguem 

apresentar indícios de atingir resultados semelhantes quando comparados aos 

processos tradicionais para Governança em TIC (exemplo: Processos do COBIT 5)? 

Objetivo principal: Identificar se os processos do modelo de maturidade proposto 

conseguem apresentar indícios de atingir resultados semelhantes quando comparados 

aos processos tradicionais para Governança em TIC. 

Dados a serem coletados: Número de respostas afirmativas. 

Relato do estudo 

O relato deste estudo é composto pelos seguintes elementos: (i) Mapeamento entre os 

processos que apoiam evolução de maturidade no COBIT 5 e no M3; (ii) Apresentação do 

Formulário de Avaliação (ver Apêndice F. Formulário Projetado para Avaliação da 

Versão 1.0); (iii) Síntese das respostas às questões do estudo; (iv) Conclusões do estudo. Com 

a exceção do Formulário de Avaliação, todos os demais elementos são apresentados a seguir.  
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5.4.6 Mapeamento entre processos de apoio a maturidade: COBIT x M3 

O principal objetivo deste mapeamento foi tornar clara, aos participantes deste estudo, a 

relação entre os processos que compõem o modelo de referência do COBIT 5 e os processos 

construídos para o modelo de referência do M3. Além disto, este mapeamento também 

descreveu sucintamente as principais influências dos meta princípios para Governança Ágil 

para geração de toda estrutura de processos do modelo proposto. 

O mapeamento construído partiu dos domínios, subdomínios e processos que compõem o 

modelo de referência do COBIT 5, descrevendo inicialmente suas respectivas relações com os 

processos do M3. Em seguida, também foram mapeadas as principais influências dos meta 

princípios para Governança Ágil para concepção dos  processos do M3. É importante salientar 

que os meta princípios apresentados foram derivados de uma revisão sistemática da literatura, 

apresentada no capítulo 3 desta tese de doutorado. Este mapeamento apoiou a resposta de 

algumas questões da pesquisa, especialmente aquelas que requeriam comparação entre 

características ágeis e características tradicionais dos processos para Governança em TIC. O 

Quadro 31 apresenta este mapeamento. 

5.4.7 Síntese das Respostas às questões 

Com o objetivo de identificar evidências que apontem que o modelo proposto nesta tese 

de doutorado, apoia a evolução de maturidade em Governança Ágil em TIC, de maneira 

sistemática e gradual e tratando a TIC de maneira holística, foi solicitado que os entrevistados 

avaliassem o modelo proposto baseado em questões alvo definidas para o estudo. 

Para estas questões as respostas obtidas (de forma sumarizada) foram as seguintes: 

1. O modelo de maturidade apresentado permite inserir aspectos de agilidade sobre 

o contexto de Governança em TIC nas organizações sem grandes dificuldades? 

 100% dos participantes consideraram o modelo de maturidade simples para inserção 

de aspectos de agilidade, apesar de não terem efetivamente realizado nenhuma 

avaliação mais formal com a execução do modelo em suas organizações. No entanto, 

algumas possíveis dificuldades foram apontadas para a incorporação de agilidade 

sobre a Governança em TIC. Dentre estas é possível destacar a atual ausência de um 

método de avaliação que descreva o processo de avaliação, os requisitos para os 

avaliadores e os requisitos para atender ao modelo de referência. Outro fator apontado 

remete a disseminação da cultura ágil nas organizações. De acordo com os 

participantes do estudo, é importante que o modelo apresente um maior enfoque na 
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disseminação desta cultura. Além disto, também foi apontada a importância de eleger 

patrocinadores com considerável expressão na organização. Estes devem promover um 

apoio mais efetivo à disseminação da cultura ágil em todo âmbito organizacional. 

Ainda de acordo com os participantes do estudo, é possível encontrar dificuldades de 

convencimento da relevância de uma boa Governança em TIC para eleger 

patrocinadores engajados. Isto também pode acarretar numa possível barreira cultural. 

Neste sentido, os participantes sugeriram a criação de um conjunto de processos 

específicos que tratem destas questões, com resultados esperados sendo trabalhados 

desde o nível mais básico do modelo de maturidade proposto até os níveis mais 

avançados. Por fim, também foram sugeridos alguns refinamentos na especificação 

dos processos com o objetivo de melhorar a legibilidade e minimizar possíveis 

dificuldades em implantá-los. Por exemplo, no quesito disseminação de uma cultura 

ágil, foi sugerido que o resultado esperado “GTO-1 – Difundir cultura de agilidade”, o 

qual faz parte do processo “Gerenciar Time Organizacional (GTO)”, fosse reavaliado 

quanto a sua alocação diante dos níveis de maturidade do modelo proposto. De acordo 

com os participantes do estudo, é importante que questões culturais sejam encaradas o 

mais cedo possível neste processo de adoção de um novo paradigma como o de 

Governança Ágil em TIC. O processo “Gerenciar Time Organizacional (GTO)”, por 

sua vez, deveria não se referir a “Recursos Humanos” em seu propósito e resultados 

esperados segundo os participantes do estudo, mas sim a “Time Organizacional” 

conforme especificado na própria nomenclatura do referido processo. O processo 

“Monitorar Sistemas de Controle Organizacional (MSC)” também foi alvo de críticas 

no que diz respeito ao resultado esperado: “MSC-2 – Estabelecer controles 

equilibrando as exigências a serem cumpridas e agilidade necessária”. Segundo os 

participantes do estudo, seria interessante que o referido resultado esperado 

especificasse melhor o quesito controle, fazendo menção inclusive a possíveis 

auditorias internas e externas para a organização.   

2. O modelo de maturidade apresentado é viável para ser utilizado pelas 

organizações? 

 100% dos participantes consideraram a abordagem bastante viável de ser utilizada 

pelas organizações, principalmente por parecer de fácil aplicação, enxuta e seguir uma 

estratégia baseada estágios de maturidade. Neste sentido, de acordo com os 

participantes do estudo, o fato da maioria das organizações já conhecerem o 
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comportamento de outros modelos de maturidade (a exemplo de CMMI, MPS.BR, 

entre outros), facilita muito a viabilidade de utilização do modelo proposto. Além 

disto, como o modelo de maturidade parece ser baseado em outras iniciativas de 

referência de mercado, isto pode facilitar o compliance com outros modelos, padrões, 

normas e frameworks já utilizados pelas organizações, o que também facilita a sua 

utilização segundo opinião dos participantes. Como complemento a esta questão de 

viabilidade do uso, algumas sugestões foram apontadas. Por exemplo, foram sugeridas 

definições explícitas de pontos de integração entre o modelo de maturidade proposto e 

iniciativas de referência no mercado (por exemplo: ITIL, CMMI, normas ISO, entre 

outras) e de como estas referências poderiam seguir a mesma abordagem ágil em seus 

respectivos contextos. Uma ideia que surgiu neste momento foi a utilização dos meta 

princípios para Governança Ágil em TIC como um ponto de partida para geração de 

novas perspectivas ágeis sobre as iniciativas mais tradicionais. Outro ponto sugerido 

foi a criação de uma espécie de Glossário como algo complementar ao modelo 

proposto. Uma base de melhores práticas que apresente alternativas sobre como 

efetivamente atingir os resultados esperados, também foi sugerida. De acordo com os 

participantes do estudo, isto poderia ajudar na viabilização de uso do modelo de 

maturidade proposto, principalmente por organizações que ainda não detém 

conhecimento preliminar sobre Governança e agilidade. 

3. O modelo de maturidade apresentado contribui positivamente para a adoção 

sistemática e gradual de uma boa Governança Ágil em TIC? 

 100% dos participantes concordam que o modelo contribui sim para adoção 

sistemática a gradual de uma boa Governança Ágil em TIC, por meio de sua 

distribuição de processos em níveis de maturidade bem definidos. Segundo os 

participantes do estudo, a definição clara dos níveis de maturidade para cada um dos 

processos que compõem o modelo, orienta bem essa adoção sistemática e gradual. Os 

participantes do estudo apontam ainda que a construção de um modelo de maturidade 

como o proposto, pode ser encarada como uma iniciativa relevante e inovadora, 

trazendo motivações para que as organizações reflitam sobre suas perspectivas atuais 

envolvendo Governança em TIC e suas prioridades em relação a este domínio em seu 

cotidiano. Neste sentido, não foram identificados itens que possam contribuir 

negativamente para a adoção sistemática e gradual de uma boa Governança Ágil em 

TIC. 
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4. O modelo de maturidade apresentado trata a Governança Ágil em TIC de 

maneira holística? 

 Apenas 60% de maneira holística considerando áreas diversas envolvendo a TIC 

(Serviços de TIC, Qualidade, Inovação, Fornecedores, Riscos, Recursos Humanos, 

entre outras). No entanto, alguns participantes chamaram a atenção para a ausência de 

um processo dedicado exclusivamente a Segurança da Informação como uma 

deficiência do modelo proposto. De acordo com estes participantes, a Segurança da 

Informação deve ser sempre tida como algo primordial para a Governança. Outro 

processo também sugerido seria um processo dedicado exclusivamente a 

Infraestrutura. Apesar de Segurança da Informação e Infraestrutura serem tratados de 

forma transversal em alguns processos do modelo proposto, os participantes do estudo 

sugeriram a complementação do modelo com um conjunto de processos que tratem das 

questões de Segurança da Informação e Infraestrutura, bem como de suas respectivas 

relações com as demais áreas do domínio de Governança em TIC. Também foi 

sugerida a revisão dos processos para uma análise mais detalhada se alguma outra área 

relevante para Governança em TIC ainda continua não sendo coberta. 

5. Os processos do modelo de maturidade proposto demonstram características 

mais ágeis quando comparados aos processos tradicionais para Governança em 

TIC, a exemplo do COBIT 5? 

 100% dos participantes concordam que os processos do modelo de maturidade 

proposto demonstram características mais ágeis quando comparados aos processos 

tradicionais para Governança em TIC, principalmente por se basearem em um 

conjunto de meta princípios para Governança Ágil derivados de um amplo estudo da 

literatura. No entanto, os participantes deste estudo chamaram a atenção para 

necessidade de uma avaliação mais formal e prática em um ambiente real visando 

observação dos reais benefícios alcançados com o modelo proposto em execução. 

6. Os processos do modelo de maturidade proposto, mesmo mais enxutos, 

conseguem apresentar indícios de atingir resultados semelhantes quando 

comparados aos processos tradicionais para Governança em TIC (exemplo: 

Processos do COBIT 5)? 

 Apenas 40% dos participantes concordaram que os processos do modelo de 

maturidade proposto, mesmo mais enxutos, conseguem apresentar indícios de atingir 

resultados semelhantes quando comparados aos processos tradicionais para 
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Governança em TIC, como os do COBIT 5. Os outros 60% não se sentiram seguros 

em responder com exatidão este questionamento. De acordo com estes participantes, 

não é possível atualmente garantir que o modelo proposto consegue obter resultados 

no mínimo semelhantes para Governança em TIC, quando comparado a iniciativas 

mais tradicionais (a exemplo do COBIT 5). Na visão destes, apesar de nitidamente 

apresentar características mais ágeis, baseado principalmente nos meta princípios para 

Governança Ágil, o modelo ainda apresenta um número muito reduzido de 

instrumento de apoio a sua adoção (ausência de um método de avaliação, de um 

conjunto de melhores práticas, métricas, indicadores), o que dificulta atualmente uma 

análise real do esforço necessário para uma avaliação mais formal e dos possíveis 

resultados que possam ser obtidos. Neste sentido, foi sugerido que estes componentes 

sejam desenvolvidos e incorporados ao modelo o mais breve possível, seguindo a 

mesma perspectiva ágil. De acordo com os participantes deste estudo, somente após, 

será possível a aplicação do modelo proposto e a observação dos reais resultados para, 

por exemplo, permitir comparar, de maneira mais realista, com outras iniciativas 

tradicionais para a Governança em TIC. Isto evidencia a necessidade de realização de 

estudos de caso reais o mais breve possível. 

Além destas respostas, algumas das principais considerações realizadas durante o estudo 

foram: 

 Comentário 1: “É possível identificar dificuldades diversas para adoção de uma boa 

Governança Ágil em TIC, uma vez que muitas organizações ainda não reconhecem a 

importância da Governança em TIC para o alinhamento da TIC com os objetivos 

estratégicos. Creio que, diante deste contexto, uma das primeiras coisas a serem feitas 

é conquistar o apoio da alta administração, bem como demais stakelholders como 

facilitadores para disseminação da cultura ágil em toda a organização”. 

 Comentário 2: “Em organizações que já possuem institucionalizadas a cultura de 

agilidade (pelo menos em uma parte da organização) e que já se baseiam em 

mecanismos para uma boa Governança em TIC, o paradigma de Governança Ágil em 

TIC tende a ser bem mais compreendido, aceito e consequentemente adotado. No 

entanto, ao meu ver, o desafio maior na adoção de uma boa Governança Ágil em TIC 

está no contexto de organizações que não possuem nem uma cultura ágil e nem 

mesmo reconhecem uma boa Governança”. 
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 Comentário 3: “Vejo o modelo como um grande incentivo para que as organizações 

possam se sentir motivadas a tornar o tema Governança em TIC um assunto de seu 

cotidiano, bem como também tratá-lo como entre as prioridades em suas ações 

institucionais”. 

 Comentário 4: “É importante que o modelo trate a disseminação de uma cultura ágil 

como uma de suas questões centrais. Este tem sido um fator primordial na adoção de 

iniciativas deste tipo. Patrocinadores com grande expressão na organização podem 

apoiar esta disseminação mas antes é preciso convencê-los dos ganhos obtidos”. 

 Comentário 5: “Quem já utilizou o COBIT, por exemplo, conhece dos desafios em 

adotá-lo e de obter resultados à curto prazo. Muitas vezes são necessárias 

consultorias externas para concretização destes resultados envolvendo um custo 

razoável e às vezes impraticável especialmente para organizações de pequeno porte. 

No entanto, como garantir que processos “mais enxutos” conseguem de fato atingir 

os mesmos resultados dos processos mais formais utilizando-se de uma estratégia 

mais prática e direta? Este para mim é o grande desafio”. 

 Comentário 6: “Para comparação entre os resultados obtidos com o COBIT 5 e o 

M3 seria necessário analisar os dois na prática, no entanto, acredito que isto só possa 

acontecer de maneira mais segura se o M3 estiver acompanhado de um conjunto de 

outros instrumentos como o COBIT 5 (um método de avaliação, métricas, indicadores, 

entre outros). Estes instrumentos complementares ao modelo de referência apoiariam 

o uso prático destes modelos em um ambiente real para que fosse possível a 

comparação de ambos em execução. De outra forma, acredito ser difícil afirmar algo 

em termos de comparação”. 

5.5 Considerações do Capítulo 

Este capítulo apresenta as avaliações realizadas com o MAnGve Maturity Model (M3). A 

primeira avaliação foi realizada por meio de um survey. Para tal, foram envolvidos 

participantes detentores de conhecimento nas áreas de: Governança em TIC; Agilidade no 

desenvolvimento de software; e/ou Modelos de maturidade. Estes participantes avaliaram 

cada um dos processos da versão alfa do modelo proposto. 

Esta avaliação se baseou principalmente no estudo de (TEIXEIRA FILHO, 2010), 

utilizando o método GQM (Goal Question Metrics) dividido em quatro fases: planejamento, 

definição do estudo, método de coleta de dados e interpretação de resultados (BASILI; 
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CALDIERA; ROMBACH, 1994; SOLINGEN; BERGHOUT, 1999; TRAVASSOS; 

GUROV; AMARAL, 2002).  

Durante as fases de planejamento e definição dos estudos foram elaborados os objetivos 

(goals), questões (questions) e métricas (metrics) do GQM. Durante a fase de coleta de dados, 

foram aplicados os questionários de avaliação (Apêndice C. Formulário Projetado para 

Avaliação da Versão Alfa). Por fim, na fase de interpretação dos dados, as respostas obtidas 

foram analisadas. Durante esta interpretação, várias sugestões de melhoria para o modelo 

proposto também puderam ser cuidadosamente analisadas. 

Como resultados, foi possível perceber que o modelo MAnGve Maturity Model (M3) 

apresenta indícios de importância. Os participantes apontaram que os resultados esperados e 

consequentemente os 20 processos especificados para o modelo, realmente tinham relevância 

para o contexto de Governança Ágil em TIC. Por outro lado, segundo o critério de 

“capacidade”, foi verificado que a versão alfa do modelo proposto não oferece a certeza de 

uma efetiva Governança Ágil em TIC a partir de seus resultados esperados. De acordo com os 

participantes deste estudo, os resultados esperados do modelo MAnGve Maturity Model (M3) 

precisam oferecer melhores condições para alcance de suas exigências. 

Após ter sido refinado, uma versão beta do modelo proposto foi então gerada. Esta nova 

versão do modelo MAnGve Maturity Model (M3), foi submetida a uma segunda avaliação, 

desta vez a partir de um focus group. Esta avaliação contou com profissionais com 

considerável experiência e que atuavam nas áreas de: Governança em TIC; Agilidade no 

desenvolvimento de software; e/ou Modelos de maturidade e capacidade. Este estudo se 

baseou principalmente em (FARIAS JÚNIOR, 2014). Para tal, foram realizadas seções de 

discussão moderadas, envolvendo os participantes e o pesquisador moderador, tendo como 

alvo a avaliação da versão beta do modelo proposto. Durante estas discussões, os participantes 

do estudo puderam registrar suas informações através de um formulário (ver Apêndice D. 

Formulário Projetado para Avaliação da Versão Beta).   

Esta segunda avaliação foi de extrema relevância, uma vez que tornou possível rever toda 

estrutura e avaliar nomenclaturas, siglas e propósitos dos processos que compõem o modelo 

proposto. Sugestões envolvendo agrupamento, inclusão, exclusão e alteração de alguns destes 

processos mostraram-se essências para torná-lo mais completo e coeso.  

Como resultados, foi possível observar que o modelo proposto, segundo a opinião dos 

participantes deste estudo, mostra-se como algo viável, mas que ainda precisa ser submetido a 
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refinamentos para aplicação a um ambiente real. A partir dos resultados deste estudo, a versão 

beta foi então evoluída para a versão 1.0 do modelo proposto. 

Por fim, buscando avaliar a versão 1.0 do MAnGve Maturity Model (M3), foi 

desenvolvido um novo survey com objetivo de verificar a utilidade conceitual do modelo 

proposto. Para tal, participaram do estudo profissionais envolvidos com a adoção de 

Governança em TIC em suas organizações (preferencialmente certificados na área), mas com 

dificuldades práticas de adoção a partir de iniciativas tradicionais (por exemplo baseada no 

COBIT 5).  

Estes participantes tentaram confrontar o modelo proposto com o atual contexto de 

Governança em TIC de suas organizações. Para tal, analisaram o MAnGve Maturity Model 

(M3) e responderam ao questionário disposto no Apêndice E. Formulário Projetado para 

Avaliação da Versão 1.0. Este estudo foi realizado baseado no estudo de (CAPPELLI, 2009). 

Os resultados do estudo apontam que é possível aplicar o modelo de maturidade proposto 

em cenários reais, inserindo aspectos de agilidade ao contexto de Governança em TIC sem 

grandes dificuldades. Além disto, os participantes indicaram que os processos apresentados 

pela versão 1.0 do MAnGve Maturity Model (M3), apresentam características mais ágeis 

quando comparados aos tradicionais.  

De fato, estes resultados são evidências iniciais positivas para apoio a evolução de 

maturidade em Governança Ágil em TIC. No entanto, ainda não é possível garantir que o 

modelo de maturidade proposto efetivamente consegue obter os resultados desejáveis. Esta 

confirmação só poderá ser obtida em pesquisas posteriores, com a implantação e execução do 

modelo de maturidade em organizações de natureza variada e de portes distintos. Somente a 

partir de então, poderá ser possível a observação dos reais benefícios práticos alcançados pela 

aplicação do MAnGve Maturity Model (M3). 
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6  
CONCLUSÕES E TRABALHOS 

FUTUROS 

Este capítulo apresenta as análises sobre os objetivos, limitações do trabalho, principais 

contribuições desta tese, as sugestões para trabalhos futuros e as conclusões do autor. Este 

capítulo está estruturado nas seguintes seções: 

1. Considerações Finais: esta seção apresenta uma análise sobre os objetivos pretendidos 

e alcançados; 

2. Contribuições: esta seção apresenta todas as contribuições resultantes do 

desenvolvimento desta pesquisa; 

3. Limitações: esta seção apresenta as principais limitações para esta pesquisa; 

4. Trabalhos Futuros: esta seção apresenta sugestões para continuidade dos trabalhos e 

definição de novos estudos; 

5. Dificuldades Encontradas: esta seção apresenta as principais dificuldades encontradas 

no decorrer do desenvolvimento deste trabalho. 

6. Conclusões: esta seção apresenta as conclusões do autor diante do que foi 

desenvolvido ao longo de toda a pesquisa. 

6.1 Considerações Finais 

Esta tese de doutorado inicia com a apresentação de seu contexto geral, do problema de 

pesquisa e de sua relevância para a área. Além disto, também são apresentados os objetivos e a 

metodologia aplicada à pesquisa.  

Em seguida, é descrita uma revisão da literatura, onde são apresentados os temas centrais que 

envolvem o trabalho: Governança em TIC; Agilidade no desenvolvimento de software; Modelos 

de maturidade e capacidade. Durante esta apresentação, também foram descritos dois estudos 
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exploratórios. O primeiro estudo identificou iniciativas para evolução de maturidade no 

desenvolvimento de software. O segundo identificou iniciativas para evolução da maturidade no 

contexto de Governança em TIC. Esta revisão de literatura consolidou um consistente e rico 

material teórico. Este material suportou o desenvolvimento das demais etapas da pesquisa. 

Em sua sequência, esta tese de doutorado apresenta um levantamento do estado da arte em 

Governança Ágil no mundo. Este levantamento foi realizado por meio da execução de uma 

Revisão Sistemática da Literatura (RSL), a qual ampliou o arcabouço teórico constituído 

anteriormente e aprofundou o conhecido do pesquisador no que diz respeito à área alvo da 

pesquisa. 

Após apresentação de toda consolidação teórica para a pesquisa, esta tese de doutorado 

apresenta ainda o MAnGve Maturity Model (M3): um modelo de maturidade para Governança 

Ágil em TIC. O modelo foi estruturado em três componentes básicos: Um Método de Avaliação 

(MA), um Modelo de Referência (MR) e uma Base de Experiências (BE). O principal objetivo 

do MR é a descrição dos processos especificados para o modelo em questão. O MA, por sua vez, 

descreve o processo de avaliação, os requisitos para os avaliadores e os requisitos para atender 

ao MR. Por fim, a BE é tida como um repositório onde são registradas as experiências das 

avaliações executadas. É importante reforçar que esta tese de doutorado foca no 

desenvolvimento apenas do MR. Os demais componentes propostos para o MAnGve Maturity 

Model (M3) (MA e BE) serão desenvolvidos em trabalhos futuros. 

O MR foi definido tendo a norma internacional ISO/IEC 15504 como base. Este MR contém 

5 níveis de maturidade, pelos quais estão distribuídos seus processos. Todos os processos foram 

estruturados em termos de seus propósitos e resultados esperados (RE). Normas, modelos e 

frameworks de referência a exemplo da própria ISO/IEC 15504 (ISO/IEC 15504-1, 2004); da 

ISO/IEC 38500 (ISO/IEC 38500, 2008); do MAnGve (LUNA, 2009a); do CMMI (SEI, 2010b); 

do MPS.BR (SOFTEX, 2012a) e do COBIT 5 (ISACA, 2012); também serviram de base para 

construção do modelo de maturidade proposto.  

Por fim, neste documento de tese são apresentadas as avaliações realizadas com o modelo de 

maturidade proposto. Neste sentido, são apresentados dois surveys e um focus group. Estas 

avaliações foram de grande importância para o modelo proposto uma vez que proporcionaram a 

obtenção de feedbacks relevantes a partir de profissionais diretamente ligados ao mercado. A 

partir dos resultados destes estudos, tornou-se possível a identificação de diversos pontos de 

melhoria para o modelo proposto. Entre estes é possível citar ajustes: 
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 Na estrutura: Fusão da estrutura bidimensional em uma estrutura única; agrupamento de 

processos em categorias bem definidas (conforme outros modelos como o CMMI e o 

COBIT já o fazem); entre outros. 

 Nos processos: Melhorias em nomenclaturas, siglas e/ou propósitos; eliminação, fusão e 

criação de novos processos; realocação diante dos níveis de maturidade; entre outros. 

6.2 Contribuições 

Os resultados obtidos nesta tese de doutorado apresentam algumas contribuições práticas 

(com um caráter mais de mercado) e algumas contribuições para a própria pesquisa (com um teor 

mais acadêmico). Sendo assim, é possível destacar as seguintes contribuições resultantes desta 

pesquisa: 

 Contribuições para o mercado: 

o Um modelo de maturidade que apoia a adoção de Governança Ágil em TIC nas 

organizações (capítulo 4); 

o Estudos com profissionais de mercado visando a identificação de melhorias para o 

modelo proposto (capítulo 5). 

 Contribuições para a academia: 

o Consolidação de uma visão geral envolvendo os temas centrais da pesquisa: 

Agilidade no desenvolvimento de software; Governança em TIC; Modelos de 

maturidade e capacidade (capítulo 2); 

o Consolidação de iniciativas para evolução de maturidade na Governança em TIC e no 

Desenvolvimento de Software (capítulo 2); 

o Levantamento do estado da arte em Governança Ágil no mundo (capítulo 3); 

o Avanço no estado da arte em Governança Ágil em TIC, propondo ideias inovadoras e 

originais (principalmente capítulos 3 e 4); 

o Avaliações e melhorias do modelo proposto baseado em métodos científicos 

(descritas no capítulo 5); 

o Uma descrição detalhada do processo de construção do modelo de maturidade 

proposto (capítulo 4). 

Estas contribuições puderam ser compartilhadas com a comunidade (academia e mercado) 

principalmente por meio de publicações realizadas ao longo de todo o desenvolvimento desta 

pesquisa (Apêndice F. Publicações). O Quadro 42 retoma os trabalhos relacionados 

anteriormente apresentados na seção 2.6, com objetivo de tornar clara a contribuição do modelo 

de maturidade proposto nesta pesquisa. 
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Quadro 42 - Comparativo: Trabalhos Relacionados x M3. 

Trabalhos Relacionados Principal Contribuição 
Área de atuação em 

Governança Ágil 

Promove evolução 

sistemática em estágios? 

Detalha processos e 

estágios de maturidade? 

Preocupa-se em 

tratar a Governança 

Ágil em TIC 

holisticamente? 

(DOVE; HARTMAN; 

BENSON, 1996) 

Um modelo de maturidade para proficiência a 

mudanças. 

Enterprise 

Architecture  
SIM SIM NÃO 

(SUN; ZHANG; VALOTA, 

2005) 

Uma metodologia para implementação de 

manufatura ágil nas organizações 

Agile 

 Manufacturing 
NÃO NÃO NÃO 

(WILKINSON, 2006) Uma estratégia para organizações adaptativas. 
Enterprise 

Architecture  
SIM NÃO NÃO 

 

(AMBLER, 2009) 

 

Um modelo de maturidade para Governança de 

processos para desenvolvimento ágil de software. 

Governance for Agile 

Software 

Development  

SIM SIM NÃO 

(KORHONEN; 

HIEKKANEN; 

LÄHTEENMÄKI, 2009) 

Uma abordagem para a Governança de Arquiteturas 

Corporativas e de Tecnologia da Informação.  

Agile IT  

Governance 
NÃO NÃO NÃO 

(KORHONEN; YILDIZ; 

MYKKÄNEN, 2009) 

Um modelo de referência para Governança de 

Segurança em SOA. 

SOA  

Governance  
NÃO NÃO NÃO 

(LI; BIENNIER; 

GHEDIRA, 2011) 

Um método para Governança Ágil de Arquiteturas 

Industriais multi-tiers. 

Lean  

Manufacturing 
NÃO NÃO NÃO 

 

(FILHO; AZEVEDO, 2012) 

 

Um modelo para SOA Governance. 
SOA  

Governance  
NÃO NÃO NÃO 

MAnGve Maturity Model 

(M3) 

Um modelo de maturidade para Governança Ágil em 

TIC. 
Agile IT Governance SIM SIM SIM 

Fonte: Elaboração Própria.
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6.3 Limitações 

Apesar deste trabalho definir claramente que sua contribuição principal está focada no 

desenvolvimento de um modelo de maturidade para Governança Ágil em TIC, com foco na 

construção, avaliação e melhoria de um de seus componentes (mais especificamente o modelo de 

referência), é importante deixar claro outras possíveis limitações relacionadas com a pesquisa. 

O modelo de maturidade proposto neste trabalho atualmente apresenta como uma de suas 

principais limitações a ausência de componentes complementares que apoiem sua aplicação em 

aplicação em ambientes reais. Entre estes componentes é possível citar a atual necessidade de 

definição de: 

 Um conjunto de métricas e indicadores; 

 Um glossário que aborde os principais termos relacionados a Governança em TIC, 

maturidade e agilidade; 

 Uma base de melhores práticas; 

 Uma base onde seriam registradas os históricos das avaliações executadas; 

 Um Método de Avaliação (MA) aderente ao paradigma de Governança Ágil em TIC; 

 Entre outras. 

Uma segunda limitação que pode ser citada está relacionada à integração do MAnGve 

Maturity Model (M3) com outras iniciativas para Governança em TIC (por exemplo: COBIT, 

ITIL, entre outras). Algumas organizações já se baseiam no uso destas iniciativas, no entanto, 

ainda não foram definidos os possíveis pontos de integração entre estas e o modelo de 

maturidade proposto.  

Por fim, apesar do MAnGve Maturity Model (M3) buscar estruturar seus processos 

seguindo uma abordagem holística para a TIC, os estudos não conseguiram apresentar claras 

evidências que esta característica conseguiu ser efetivamente implementada em sua construção. 

6.4 Trabalhos Futuros 

Esta tese gerou como seu principal resultado a concepção do modelo de referência do 

MAnGve MAturity Model (M3). Este modelo deve ser utilizado com objetivo de apoiar a 

evolução sistemática e gradual da maturidade em Governança Ágil em TIC nas organizações. 

Embora o objetivo geral e os objetivos específicos tenham sido alcançados, ainda existem 

algumas sugestões e recomendações para trabalhos futuros para esta pesquisa: 

 Revisar e/ou estabelecer novos processos para o modelo de maturidade proposto; 

 Ampliar o nível de detalhes do Modelo de Referência (MR); 
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 Desenvolver o Método de Avaliação (MA) e a Base de Experiências (BE); 

 Elaborar um banco de melhores práticas para Governança Ágil em TIC; 

 Elaborar um guia de implementação para facilitar a utilização/adoção do modelo 

proposto; 

 Elaborar uma estratégia para representação contínua do modelo de maturidade proposto; 

 Realizar estudos de caso para observar, na prática, o comportamento e desempenho do 

modelo durante sua aplicação; 

 Criar uma ferramenta online de auto avaliação para fornecer indicativos do nível de 

maturidade/capacidade da organização e para sugerir possíveis melhorias; 

 Elaborar um portal para disponibilizar toda a documentação do modelo; 

 Estabelecer parcerias para adoção e promoção do modelo; 

 Definir um processo de certificação que permita capacitar e credenciar profissionais como 

avaliadores oficiais do modelo de maturidade. 

6.5 Dificuldades Encontradas 

Definir um modelo de maturidade não é uma tarefa trivial. Além de consumir vários recursos 

(financeiros, tecnológicos, humanos, organizacionais, entre outros), ainda exige tempo 

considerável para sua construção, avaliação e evolução propriamente dita. Desta forma, podemos 

destacar entre as dificuldades encontradas durante o desenvolvimento deste trabalho: 

 Dificuldade natural em atuar numa área relativamente incipiente, multidisciplinar e ainda 

em ascensão;  

 Dificuldade em estreitar relações com o mercado, mesmo tendo conhecimento que as 

organizações possuem bastante interesse na proposta; 

 Dificuldade em obter especialistas com experiência em Governança Ágil em TIC para 

auxílio no processo de avaliação do modelo;  

 Equipe bastante reduzida para desenvolvimento do M3; 

 Restrições de tempo e de ambientes para implementação prática do modelo proposto. 

6.6 Conclusões 

Iniciativas diversas têm sido propostas com objetivo de produzir uma Governança em 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) mais eficiente (GREMBERGEN; DEHAES, 

2008; ISACA, 2009; WEIL; ROSS, 2005). No entanto, alguns autores afirmam que as práticas, 
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modelos, guias e frameworks para Governança propostos são em sua grande maioria 

burocráticos, consomem muito tempo e não apresentam detalhes de orientação sobre como 

efetivamente implementar e implantar os instrumentos de gestão e mecanismos de Governança 

necessários (BARTENSCHLAGER; GOEKEN, 2010; HESTON; PHIFER, 2011; KTATA; 

LÉVESQUE, 2009; LOEWENSTERN et al., 2010) 

Diante deste contexto, Luna (LUNA, 2009a) propôs o MAnGve como um framework para a 

implantação e melhoria de processos e serviços de Governança em TIC utilizando uma 

abordagem mais ágil e prática. Este trabalho foi considerado como a contribuição precursora do 

Grupo de Pesquisas em Gestão de Projetos (GP2)
17

 para o domínio de Governança Ágil. Desde 

então, novas contribuições têm sido idealizadas com o objetivo de complementar o MAnGve. 

Além do próprio MAnGve Maturity Model (M3), é possível também citar como exemplos de 

trabalhos que vêm sendo propostos no âmbito do GP2: um Modelo de Definição de Perfis de 

Indicadores (MDIGA) (PEDROSA, 2014) e um Modelo de Gestão (GAME) (LUNA; 

KRUCHTEN; MOURA, 2013). 

No entanto, a adoção de uma boa Governança Ágil em TIC ainda é considerada uma tarefa 

desafiadora. Isto se dá principalmente devido a multidisciplinaridade e relativa incipiência da 

área. Se por um lado há um conjunto bem estabelecido de princípios, práticas e valores ágeis em 

áreas subjacentes a Governança Ágil em TIC (a exemplo de Desenvolvimento de Software), por 

outro lado, esse conjunto ainda requer evoluções em outras subáreas (a exemplo de 

Gerenciamento de Serviços, Operações, Infraestrutura, entre outras).  

Diante deste contexto, esta tese de doutorado propõe um modelo de maturidade denominado 

MAnGve Maturity Model (M3). O M3 apoia a evolução de maturidade em Governança Ágil em 

TIC, de maneira sistemática e gradual, por meio de uma abordagem holística. 

A relevância e originalidade de desenvolvimento do MAnGve Maturity Model (M3) pôde ser 

corroborada durante o processo de desenvolvimento deste trabalho. Durante o avanço em nossas 

pesquisas, pudemos também perceber que modelos de maturidade têm sido aplicados no apoio a 

evolução de maturidade no desenvolvimento de software e na Governança em TIC. Apesar de 

identificar um conjunto de iniciativas para evolução de maturidade aplicáveis ao contexto de 

desenvolvimento de software (tanto ágil quanto tradicional) e ao contexto de Governança em 

TIC (apenas tradicional), não foram identificadas durante a revisão ad hoc de literatura, 

iniciativas para evolução de maturidade dedicadas especificamente a Governança Ágil em TIC. 

Este cenário motivou a realização de um estudo com maior rigor científico com objetivo de 

                                                 
17

 http://gp2.cin.ufpe.br/ 
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investigar o estado da arte em Governança Ágil no mundo. Este estudo foi realizado por meio de 

uma revisão sistemática de literatura (RSL).  

A condução de uma revisão sistemática, embora ainda passível de falhas, oferece uma maior 

garantia com relação à confiabilidade e qualidade da pesquisa. A credibilidade do estudo passa a 

ser considerada mais alta pela comunidade científica, visto que existe todo um processo 

coordenado e estruturado que está associado e que procura identificar e evidenciar tanto os 

acertos quanto os possíveis desvios de resultados apresentados (BIOLCHINI et al., 2005; 

KITCHENHAM; MENDES; TRAVASSOS, 2007; MAFRA; TRAVASSOS, 2006). 

Durante a execução de nossa RSL, pudemos corroborar a carência do domínio em iniciativas 

para evolução de maturidade, principalmente aquelas que tratam da adoção em Governança Ágil 

em TIC, seguindo uma abordagem mais holística (ou seja, tratando as várias áreas da TIC), por 

meio de ganhos sistemáticos e graduais. Acreditamos que este fato se dá devido a atual 

incipiência, amplitude e multidisciplinaridade da área. 

Mesmo com a aplicação do método de revisão sistemática, os resultados não são perfeitos, já 

que diversos fatores podem influenciar no ato da execução do método. Diante dos resultados 

obtidos, provavelmente os fatores que mais influenciam obter resultados satisfatórios para a 

pesquisa passam muitas vezes pelas limitações dos mecanismos de busca, principalmente no 

caso das pesquisas via internet, que possuem limitações quanto aos formatos, padrões de busca, 

adequação e utilização de strings (MAFRA; TRAVASSOS, 2006). 

De qualquer forma, acreditamos que, devido ao rigor metodológico seguido pela revisão, o 

conjunto universo dos estudos obtidos, é, no mínimo, uma amostragem representativa para o 

fenômeno investigado. 

Uma vez concluída a fase exploratória, onde foi possível obter uma visão mais aprofundada 

do fenômeno investigado (conforme apresentado na seção 1.3.8 Desenho da Pesquisa), tornou-

se possível a execução da fase descritiva desta pesquisa. Nesta segunda fase, o MAnGve Maturity 

Model (M3) foi submetido a um processo de construção, avaliação e melhorias do modelo 

proposto. Todo este processo se apoiou em feedbacks envolvendo academia e indústria, o que 

permitiu a implementação de melhorias contínuas ao modelo de maturidade proposto. 

O MAnGve Maturity Model (M3), apesar de ter se baseado em iniciativas de referência para 

Governança em TIC (principalmente COBIT 5, ISO 38500, entre outras) e em maturidade 

(principalmente CMMI, MPS.BR, ISO 15504, entre outras ), recebendo influências ágeis 

(principalmente dos meta princípios para Governança Ágil e do MAnGve), ainda não possui 

todos os seus componentes completamente construídos. Este trabalho focou no desenvolvimento 
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do modelo de referência e da proposta de um conjunto de componentes complementares que 

pudessem compor o M3.  

A definição de um conjunto de indicadores, métricas, conjunto de melhores práticas e de um 

Método de Avaliação (MA) aderente ao paradigma de Governança Ágil em TIC, torna-se então 

crucial para uma melhor aplicação do modelo proposto.  

A atual inexistência destes componentes complementares, junto a dificuldade natural de 

implantação de um novo paradigma nas organizações (neste caso a Governança Ágil em TIC), 

podem ser encaradas como uma das principais dificuldades para a atual adoção do modelo 

proposto. Por fim, o objetivo principal dessa tese foi alcançado e deu origem a um modelo de 

maturidade para Governança Ágil em TIC denominado MAnGve Maturity Model (M3). 
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B. Normas Base para Construção do Modelo Proposto. 

Norma ISO/IEC 15504 

Também conhecida como SPICE, a norma internacional ISO/IEC 15504 para avaliação 

dos processos de desenvolvimento de software, serve para realização de avaliações de 

processos de software com dois objetivos: a melhoria de processos e a determinação da 

capacidade de processos de uma unidade organizacional. 

A ISO/IEC 15504 está dividida em cinco partes: 

 Parte 1: conceitos e vocabulário (informativa): estabelece uma introdução geral sobre 

os conceitos de avaliação de processos e um glossário para os termos relacionados; 

 Parte 2: execução de uma avaliação (normativo): define os requisitos mínimos para 

execução de uma avaliação que garanta consistência e repetição dos processos; 

 Parte 3: guia para execução de uma avaliação (informativo): estabelece uma 

interpretação dos requisitos para execução de uma avaliação; 

 Parte 4: guia para utilização em processos de melhoria e na determinação da 

capacidade de processos (informativo): identifica a avaliação de processos como uma 

atividade a ser executada como parte de uma iniciativa de melhoria de processos ou 

como parte de uma abordagem de determinação de capacidade; 

 Parte 5: um exemplo de um modelo de avaliação de processos (informativo): contém 

um exemplo de um Modelo de Avaliação de Processo baseado no Modelo de 

Referência de Processo definido na ISO/IEC 12207, emendas 1 e 2. 

A norma ISO/IEC 15504 define seis níveis de capacidade de processos que são 

sequenciais e cumulativos como descritos a seguir: 

 Nível 0: Corresponde ao Processo Incompleto, indicando que existe uma falha no 

propósito do processo, gerando poucos resultados ou resultados difíceis de serem 

identificados. 

 Nível 1: Refere-se ao Processo Executado, onde o propósito do processo geralmente é 

alcançado, mas de forma não planejada. No entanto existem produtos de trabalho que 

comprovam a satisfação do objetivo do processo. 

 Nível 2: Refere-se ao Processo Gerenciado, onde os produtos gerados pelo processo 

são acompanhados e estão de acordo com o planejamento. O processo constrói 

produtos de trabalho dentro do tempo estipulado e dos recursos necessários, 

satisfazendo os requisitos de qualidade especificados. 
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 Nível 3: Corresponde ao Processo Estabelecido, indicando que existe um processo 

padrão capaz de atingir os resultados definidos e descreve as principais atividades 

gerenciais e técnicas. 

 Nível 4: Corresponde ao Processo Previsível, onde o processo é executado de forma 

consistente, dentro de limites de controle definidos, para atingir metas definidas do 

processo. Medições de desempenho são coletadas e analisadas fornecendo um 

entendimento quantitativo da capacidade do processo. 

 Nível 5: Refere-se ao Processo em Otimização, onde o desempenho do processo é 

sistematicamente melhorado com o intuito de satisfazer os objetivos do negócio. A 

otimização contínua do processo envolve ideias e tecnologias inovadoras. 
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Norma ISO/IEC 38500 

A norma internacional ISO/IEC 38500 (2008) para a Governança Corporativa de 

Tecnologia da Informação é derivada da norma australiana AS8015, a qual foi criada com 

objetivo de resolver os problemas de vulnerabilidade dos serviços de TI nas organizações 

australianas. A ISO/IEC 38500 oferece um guia de alto nível, para executivos, assessores, 

auditores, entre outros interessados, compreenderem quais são suas responsabilidades na 

maximização de resultados e minimização de riscos em TI. 

Esta norma oferece um framework com princípios gerais para apoiar a avaliação, 

direcionamento e monitoramento do uso da TI nas organizações. Como boas práticas de 

Governança de TI esta norma aponta: 

 Estabelecer claras Responsabilidades para indivíduos e grupos na organização; 

 Conceber Estratégia para atender a atuais e futuras necessidades da organização, 

levando em consideração suas capacidades; 

 Garantir Aquisições responsáveis, através de análise adequada, realizada por motivos 

válidos e conduzidas de forma transparente; espera-se que seja realizado um balanço 

adequado entre os objetivos de curto e longo prazo, as oportunidades, os benefícios, os 

custos e os riscos; 

 Garantir que o Desempenho de TI atenda às expectativas atuais e futuras, em termos 

de qualidade, de níveis de serviço e do suporte organizacional; 

 Garantir a Conformidade com a legislação, os regulamentos, as práticas e as políticas 

organizacionais; 

 Assegurar que as políticas, as práticas e as decisões levem em conta os aspectos 

ligados ao Comportamento Humano e às evoluções de demanda contínua das pessoas 

no processo. 

O modelo conceitual da norma considera a TI como um processo cíclico das atividades de 

Avaliar, Direcionar e Monitorar. Estas atividades devem ser executadas pelos diretores, no 

decorrer do surgimento das necessidades e pressões de negócio. O modelo recomenda ainda 

que os diretores avaliem, direcionem e monitorizem os projetos e as operações de TI, com a 

participação direta do grupo de TI e das áreas de negócio.  

Como principais atividades do modelo podemos destacar: 

 Avaliar: Os diretores devem avaliar e julgar propostas relativas ao uso atual e futuro 

de TI; as avaliações devem considerar o contexto atual da organização (político, 
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tecnológico, social, econômico), tanto interno quanto externo, as pressões exercidas 

sobre a empresa e as reais necessidades do negócio; 

 Direcionar: direcionar os planos e as políticas para assegurar que os objetivos do 

negócio sejam alcançados; os planos direcionam os investimentos em projetos e na 

operação de TI, enquanto que as políticas estabelecem os comportamentos esperados 

no uso de TI; aspectos como transição de projetos para a fase de operação, 

encorajamento de uma boa Governança de acordo com os princípios e submissão de 

propostas também são ações esperadas; 

 Monitorar: monitorar o uso de TI em termos de desempenho e conformidade; devem 

ser especificados os mecanismos de medição de desempenho para obter a validação 

dos planos; os diretores também devem verificar a adesão da organização às normas, 

regras, leis, políticas e padrões estabelecidos. 
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C. Formulário Projetado para Avaliação da Versão Alfa. 

 

1. APRESENTAÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 
 
 
Eu, Humberto Rocha de Almeida Neto, doutorando em Ciências da Computação do Centro de Informática (CIn) da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE) e orientando do professor PhD. Hermano Perrelli de Moura e coorientando do professor Doutor José Gilson de Almeida Teixeira 

Filho, em primeiro lugar, gostaria de agradecê-lo por disponibilizar-se a responder esta pesquisa. Seu feedback é extremamente valioso para a 

conclusão deste trabalho. O questionário, a seguir, encerra mais uma etapa de avaliação deste trabalho de doutorado que tem como base a elaboração 

de um modelo de maturidade para Governança Ágil em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). 

 

No contexto deste trabalho, Governança Ágil em TIC é o conjunto de práticas e comportamentos que possibilitam agilidade nos negócios 

através dos recursos de TIC.  
 

Este questionário leva, em média, 40 minutos para ser respondido completamente. Suas respostas são anônimas, ou seja, você não precisa 

fornecer seus dados pessoais, a não ser seu e-mail, caso queira receber os resultados desta pesquisa. 

 

Pedimos a gentileza de responder o questionário COMPLETAMENTE, caso contrário, teremos que descartá-lo, uma vez que os questionários 

incompletos não serão considerados válidos para a pesquisa. 

 

Se você tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo por e-mail (hran@cin.ufpe.br) 

 
 

 
 

mailto:hran@cin.ufpe.br
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2. INFORMAÇÕES SOBRE O RESPONDENTE 
 
As informações abaixo servem meramente para caracterização do perfil dos respondentes. Em nenhum momento os respondentes serão 

identificados ou relacionados individualmente dentro do trabalho. 

 

2.1 Qual o seu cargo/função atualmente? 
( ) Presidente (CEO - Chief Executive Officer) ( ) Diretor de Informática (CIO - Chief Information Officer) 

( ) Gerente de Projetos ( ) Coordenador de TI (  ) Outros _________________________________________________________________ 

 

2.2 Qual o seu nível de formação (concluído)? 
( ) Ensino Fundamental – 1º Grau ( ) Ensino Médio – 2º Grau ( ) Ensino Profissional - Técnico 

( ) Graduação ( ) Especialização ( ) Mestrado Acadêmico/Profissional ( ) Doutorado ( ) Pós-Doutorado 

 

2.3 Você tem participado direta ou indiretamente de iniciativas para Governança em Tecnologia da Informação e Comunicação? 
( ) Não ( ) Sim.  

 

2.4 Em caso de sim, há quantos anos participando de iniciativas para Governança em Tecnologia da Informação e Comunicação? 
( ) Menos 1 ano ( ) Entre 1 e 5 anos ( ) Entre 5 e 10 anos ( ) Entre 10 e 15 anos ( ) Mais de 15 anos 

 

2.5 Você tem participado direta ou indiretamente de iniciativas para evolução de maturidade em processos? 
( ) Não ( ) Sim.  

 

2.6 Em caso de sim, há quantos anos participando de iniciativas para evolução de maturidade em processos? 
( ) Menos 1 ano ( ) Entre 1 e 5 anos ( ) Entre 5 e 10 anos ( ) Entre 10 e 15 anos ( ) Mais de 15 anos 

 

2.7 Você tem participado direta ou indiretamente de iniciativas envolvendo práticas e valores ágeis? 
( ) Não ( ) Sim.  

 

2.8 Em caso de sim, há quantos anos participando de iniciativas envolvendo práticas e valores ágeis? 
( ) Menos 1 ano ( ) Entre 1 e 5 anos ( ) Entre 5 e 10 anos ( ) Entre 10 e 15 anos ( ) Mais de 15 anos 

 

2.9 Você desenvolve suas atividades em qual meio? 
( ) Acadêmico ( ) Profissional ( ) Ambos 



APÊNDICES 288 

 

MAnGve Maturity Model HUMBERTO ROCHA DE ALMEIDA NETO 

 

3. INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO 

 

Esta versão do modelo de maturidade denominado MAnGve Maturity Model (M3) contém 5 níveis de maturidade e 20 processos estruturados em 

duas dimensões (Dimensão de Governança e Dimensão de Agilidade). Este questionário pretende avaliar os resultados esperados para cada um dos 

seus processos.  

 

 Os Resultados Esperados (RE) estabelecem os resultados a serem obtidos com a efetiva implementação do processo. Estes resultados podem 

ser evidenciados através de um produto de trabalho produzido ou uma mudança significativa de estado ao se executar o processo. 

 

Para esta etapa de avaliação do modelo foram estabelecidos 4 critérios (importância, capacidade, confiabilidade e coerência). Para cada um dos 

Resultados Esperados (RE) dos processos, você deve informar um número entre 1 e 5 (escala de Likert), sempre observando que 1 significa 

pior e 5 melhor. 
 

Para responder o presente questionário você deverá levar em consideração apenas um dos critérios abaixo: 

 

 Se você atualmente está diretamente relacionado ao contexto de Governança da sua organização, considere como contexto para responder as 

perguntas abaixo o ambiente da mesma; 

 Ou caso você não esteja diretamente relacionado ao contexto de Governança na sua organização, responda com base na sua experiência. 

 

O modelo de maturidade está organizado em duas dimensões conforme apresentado a seguir. 
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 NÍVEL  PROCESSOS DIMENSÃO GOVERNANÇA  PROCESSOS DIMENSÃO AGILIDADE 

 1 Nível Ad-Hoc 

 

2 

 Iniciar Diagnóstico do Ambiente e Capacitação da Equipe (IDC) 

 Identificar e Priorizar iniciativas de TIC (IPT) 

 Preparar Cadeia Cliente Fornecedor (PCF) 

 Definir os Acordos de Nível de Serviços (DAS) 

 Preparar e Homologar Plano de Implantação de Governança (PHP) 

 Realizar Gestão Adaptativa (RGA) 

 Gestão de Relacionamento com os Stakeholders (GRS) 

 Gestão Ágil de Planejamento e Organização (GPO) 

 Engenharia Ágil de Requisitos (EAR) 

 Desenvolvimento Ágil de Soluções (DAS) 

 

3 

 Analisar Ambiente Organizacional (AAO) 

 Alinhar Iniciativas com o Corpo de Conhecimento em Governança (AIG) 

 Executar Capacitação da Equipe (ECE) 

 Priorizar Serviços da Cadeia Cliente Fornecedor para o Ciclo (PSC) 

 Gerência Ágil de Comunicação (GAC) 

 Gestão Ágil da Qualidade (GAQ) 

 

 

 4 
 Gerenciar Itens do Ciclo de Implementação (GII) 

 
 Monitoramento e Controle Ágil (MCA) 

 5 
 Executar Melhorias (EMA) 

 

 Promover Inovações Tecnológicas (PIT) 

 

LEGENDA DOS CRITÉRIOS E ESCALAS DE AVALIAÇÃO 

 IMPORTÂNCIA  CAPACIDADE CONFIABILIDADE COERÊNCIA 

Importância do valor percebido pela 
organização a partir dos resultados. 

Capacidade das organizações em gerar os 
resultados esperados. 

Confiança em obter os resultados 
esperados a partir dos processos propostos 
pelo modelo. 

Os resultados esperados estão bem 
definidos? 

ESCALA DE AVALIAÇÃO ESCALA DE AVALIAÇÃO ESCALA DE AVALIAÇÃO ESCALA DE AVALIAÇÃO 

1. Sem importância 
2. Pouco importante 
3. Importante 
4. Muito importante 
5. Totalmente importante 

1.   Sem capacidade 
2.   Pouco capaz 
3.   Capaz 
4.   Muito capaz 
5.   Totalmente capaz 

 Sem confiança 

 Pouco confiável 

 Confiável 

 Muito confiável 

 Totalmente confiável 

1.   Sem coerência 
2.   Pouco coerente 
3.   Coerente 
4.   Muito coerente 
5.  Totalmente Coerente 
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Dimensão GOVERNANÇA - Nível 2: Estratégico 

1. PROCESSO Iniciar Diagnóstico do Ambiente e Capacitação da Equipe (IDC) 

Propósito: Iniciar a identificação e análise do estado em que se encontra a organização ou a unidade organizacional que será afetada pela implantação dos processos 
de Governança em TIC, considerando os aspectos de clima organizacional e grau de satisfação dos clientes. Além disto, este processo apresenta também como foco a 
identificação das competências necessárias para realização do ciclo de implantação, bem como o nível de conhecimento/domínio atual do time com relação a estas 
competências. 

Resultados Esperados (RE) Importância Capacidade Confiabilidade Coerência 

IDC-RE01: O clima organizacional é percebido através da 
realização de uma pesquisa que demonstre a opinião dos 
colaboradores. 

[  ] [  ] [  ] [  ] 

IDC-RE02: A satisfação dos clientes é percebida através da 
realização de uma pesquisa que demonstre a satisfação dos 
clientes com os serviços de TIC. 

[  ] [  ] [  ] [  ] 

IDC-RE03: As competências necessárias para realização da 
iteração e as respectivas necessidades de nivelamento e 
capacitação do time são identificadas. 

[  ] [  ] [  ] [  ] 

Demais sugestões para este processo e/ou seus resultados esperados? Favor descrever aqui: 
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2. PROCESSO Identificar e Priorizar Iniciativas de TIC (IPT)  

Propósito: Analisar os objetivos estratégicos da organização e identificar iniciativas da TIC que possam ser aplicadas de imediato para o alcance destes objetivos. Além 
disto, este processo apresenta também como foco a priorização das iniciativas identificadas com base no valor agregado. 

Resultados Esperados (RE) Importância Capacidade Confiabilidade Coerência 

IPT-RE01: As iniciativas de TIC identificadas são catalogadas 
numa lista priorizada contendo requisitos de negócio e 
estórias de negócio da iteração. 

[  ] [  ] [  ] [  ] 

IPT-RE02: Os requisitos de negócio e estórias de negócio da 
iteração são descritos no formato de cartões de estória de 
negócio. 

[  ] [  ] [  ] [  ] 

Demais sugestões para este processo e/ou seus resultados esperados? Favor descrever aqui: 

 

 

 

3. PROCESSO Preparar Cadeia Cliente Fornecedor (PCF) 

Propósito: Identificar e documentar os macroprodutos da área de TIC, bem como seus insumos, fornecedores e clientes. 

Resultados Esperados (RE) Importância Capacidade Confiabilidade Coerência 

PCF-RE01: A Cadeia Cliente Fornecedor é construída com 
base na revisão dos propósitos das diversas unidades 
organizacionais que compõem a área de TIC da organização: 
negócio, missão e desafios. 

[  ] [  ] [  ] [  ] 

Demais sugestões para este processo e/ou seus resultados esperados? Favor descrever aqui: 
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4. PROCESSO Preparar os Acordos de Nível de Serviços (PAS) 

Propósito: Definir ou ajustar os Acordos de Nível de Serviços que irão compor o Catálogo de Serviços de TIC. 

Resultados Esperados (RE) Importância Capacidade Confiabilidade Coerência 

PAS-RE01: Os Acordos de Nível de Serviço são documentados 
para concepção do Catálogo de Serviços de TIC. 

[  ] [  ] [  ] [  ] 

Demais sugestões para este processo e/ou seus resultados esperados? Favor descrever aqui: 

 

 

 

 

5. PROCESSO Preparar e Homologar o Plano de Implantação de Governança (PHP) 

Propósito: Elaborar e/ou refinar o Plano de Implantação de Governança (PIG) essencial à implantação e/ou melhoria dos processos ou serviços de TIC do ciclo de 
implantação. Além disto, este processo também apresenta como foco a homologação do PIG. 

Resultados Esperados (RE) Importância Capacidade Confiabilidade Coerência 

PHP-RE01: O Plano de Implantação de Governança (PIG) é 
elaborado e/ou refinado. 

[  ] [  ] [  ] [  ] 

PHP-RE02: O Plano de Implantação de Governança (PIG) é 
classificado como: Homologado, homologado com restrições 
e não homologado. 

[  ] [  ] [  ] [  ] 

PHP-RE03: Os cartões de estórias de negócios são 
detalhados. 

[  ] [  ] [  ] [  ] 

Demais sugestões para este processo e/ou seus resultados esperados? Favor descrever aqui: 
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Dimensão GOVERNANÇA - Nível 3: Tático 

6. PROCESSO Analisar Ambiente Organizacional (AAO) 

Propósito: Analisar a atual estrutura organizacional sugerindo adequações que suportem às iniciativas de Governança revendo o planejamento estratégico 
organizacional com vistas a direcionar as iniciativas do ciclo de implantação. Além disto, este processo também apresenta como foco a avaliação de como é aferido o 
grau de maturidade organizacional para Governança Ágil. 

Resultados Esperados (RE) Importância Capacidade Confiabilidade Coerência 

AAO-RE01: Recomendações sobre adequações para as 
iniciativas de Governança de TIC são consolidadas. 

[  ] [  ] [  ] [  ] 

AAO-RE02: Recomendações sobre a utilização da TIC para o 
alcance dos cenários estratégicos são consolidadas. 

[  ] [  ] [  ] [  ] 

AAO-RE03: O grau de maturidade organizacional para 
Governança Ágil é medido conforme um modelo de 
maturidade dedicado a avaliar a Governança em TIC baseado 
em princípios ágeis (Governança Ágil). 

[  ] [  ] [  ] [  ] 

AAO-RE04: Um diagnóstico organizacional é consolidado 
baseado nos resultados esperados anteriores deste processo. 

[  ] [  ] [  ] [  ] 

Demais sugestões para este processo e/ou seus resultados esperados? Favor descrever aqui: 
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7. PROCESSO Alinhar Iniciativas de TIC com o Corpo de Conhecimento em Governança (AIG) 

Propósito: Realizar o alinhamento entre as iniciativas de TIC identificadas e priorizadas para atendimento das necessidades do negócio e o Corpo de Conhecimento em 
Governança de TIC. 

Resultados Esperados (RE) Importância Capacidade Confiabilidade Coerência 

AIG-RE01: Uma lista contendo os alinhamentos é construída 
para o ciclo de implantação e serve de base para as ações de 
implantação e melhoria da Governança em TIC da 
organização.  

[  ] [  ] [  ] [  ] 

AIG-RE02: Uma lista global contendo os alinhamentos é 
construída e serve de base para as ações de implantação e 
melhoria futuras da Governança em TIC da organização.  

[  ] [  ] [  ] [  ] 

Demais sugestões para este processo e/ou seus resultados esperados? Favor descrever aqui: 

 

8. PROCESSO Executar Capacitação da Equipe (ECE) 

Propósito: Elaborar o plano de capacitação das competências essenciais para a iteração, bem como obter neste processo um glossário mínimo dos termos para 

alinhamento de todos os envolvidos. Além disto, este processo também apresenta como foco a execução do plano de capacitação definido para a iteração. 

Resultados Esperados (RE) Importância Capacidade Confiabilidade Coerência 

ECE-RE01: Um Plano de Capacitação do ciclo de implantação 
é elaborado junto ao seu Glossário. 

[  ] [  ] [  ] [  ] 

ECE-RE02: Time mais preparado para os desafios da iteração 
junto a uma possível atualização do Glossário. 

[  ] [  ] [  ] [  ] 

Demais sugestões para este processo e/ou seus resultados esperados? Favor descrever aqui: 
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9. PROCESSO Priorizar Serviços da Cadeia Cliente Fornecedor para o Ciclo (PSC) 

Propósito: Identificar os serviços de TIC associados a cada macroproduto relacionado à Cadeia Cliente Fornecedor elaborando ou mesmo atualizando o Catálogo de 

Serviços de TIC da organização. 

Resultados Esperados (RE) Importância Capacidade Confiabilidade Coerência 

PSC-RE01: Uma Lista Global de Serviços de TIC que entrarão 
futuramente em produção é consolidada. 

[  ] [  ] [  ] [  ] 

PSC-RE02: Uma lista de Serviços de TIC que entrarão em 
produção ao final da iteração é consolidada. 

[  ] [  ] [  ] [  ] 

PSC-RE03: Um Catálogo dos Serviços de TIC em produção 
Global é elaborado. 

[  ] [  ] [  ] [  ] 

Demais sugestões para este processo e/ou seus resultados esperados? Favor descrever aqui: 

 

Dimensão GOVERNANÇA - Nível 4: Operacional 

10. PROCESSO Gerenciar Itens do Ciclo de Implementação (GII) 

Propósito: Promover a implantação de todos os itens junto às melhorias necessárias para o alcance dos objetivos realizando entregas e validando se os objetivos do 

ciclo de implantação foram realmente atingidos. 

Resultados Esperados (RE) Importância Capacidade Confiabilidade Coerência 

GII-RE01: Os processos e/ou serviços são implantados ou 
melhorados.  

[  ] [  ] [  ] [  ] 

GII-RE02: Uma lista de itens que precisa ser submetido a 
melhorias é estruturada. 

[  ] [  ] [  ] [  ] 

Demais sugestões para este processo e/ou seus resultados esperados? Favor descrever aqui: 
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Dimensão GOVERNANÇA - Nível 5: Melhoria 

11. PROCESSO Executar Melhorias (EMA) 

Propósito: Realizar uma avaliação do que pode ser melhorado nos itens que não atingiram os objetivos do ciclo de implantação propondo um plano de melhoria para 

cada um destes. 

Resultados Esperados (RE) Importância Capacidade Confiabilidade Coerência 

EMA-RE01: Uma lista de sugestões para os itens é 
consolidada. 

[  ] [  ] [  ] [  ] 

EMA-RE02: Um plano de melhoria é elaborado. .[  ] [  ] [  ] [  ] 

Demais sugestões para este processo e/ou seus resultados esperados? Favor descrever aqui: 
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Dimensão AGILIDADE - Nível 2: Adaptativo 

12. PROCESSO Realizar Gestão Adaptativa (RGA) 

Propósito: Buscar se adaptar a novos fatores decorrentes dos projetos e das necessidades de negócio da organização, ao invés de procurar analisar previamente tudo 
o que pode acontecer no decorrer do projeto. Para tal, devem ser consideradas cinco práticas simples trabalhando de maneira integrada: Fornecer uma visão 
orientada ao alcance das metas e necessidades do negócio a toda equipe, promover trabalho colaborativo, definir um conjunto de práticas-chave que possam 
fornecer suporte a equipe, tornar a informação disponível de forma aberta e livre, mas sem desrespeitar a segurança da informação e realizar uma gestão sútil 
buscando o equilíbrio entre a ordem natural emergente oriunda da auto-organização do time e a ordem imposta pela sua liderança. 

Resultados Esperados (RE) Importância Capacidade Confiabilidade Coerência 

RGA-RE01: Uma consolidação da visão orientada ao alcance 
das metas e necessidades do negócio é fornecida a toda 
equipe. 

[  ] [  ] [  ] [  ] 

RGA-RE02: Uma estratégia para trabalho colaborativo é 
definida. 

[  ] [  ] [  ] [  ] 

RGA-RE03: Uma consolidação das práticas-chave é criada. [  ] [  ] [  ] [  ] 

RGA-RE04: Uma estratégia para tornar a informação 
disponível de forma aberta e livre, mas sem desrespeitar a 
segurança da informação é definida. 

[  ] [  ] [  ] [  ] 

RGA-RE05: Uma estratégia para regência sútil é definida. [  ] [  ] [  ] [  ] 

Demais sugestões para este processo e/ou seus resultados esperados? Favor descrever aqui: 
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13. PROCESSO Gestão de Relacionamento com os Stakeholders (GRS) 

Propósito: Promover um relacionamento saudável com os stakeholders visando obter um melhor esclarecimento de dúvidas, alterações, priorizações e consequente 
dinamismo requerido em ambientes ágeis. Para tal, é importante torná-los com considerável disponibilidade visando uma melhor definição dos objetivos estratégicos. 
Além disto, é importante a identificação de oportunidades de parcerias estratégicas avaliando riscos, custos e perdas/ganhos com honestidade, lealdade, 
transparência e valorização das pessoas. 

Resultados Esperados (RE) Importância Capacidade Confiabilidade Coerência 

GRS-RE01: Os acordos de disponibilidades por parte dos 
stakeholders são negociados. 

[  ] [  ] [  ] [  ] 

GRS-RE02: Os acordos de parcerias envolvendo os 
stakeholders são definidos. 

[  ] [  ] [  ] [  ] 

Demais sugestões para este processo e/ou seus resultados esperados? Favor descrever aqui: 

 

14. PROCESSO Gestão Ágil de Planejamento e Organização (GPO) 

Propósito: Promover um planejamento e organização de maneira iterativa/incremental, baseado em cenário de sucesso, com avaliação constante e com ritmo 
sustentável, tendo como objetivo entregar valor ao negócio de forma prática/ágil e com foco planejado/controlado, baseado em cartões de estórias. Além disto, é 
necessário promover ciclos de implantação curtos e com tempo exíguo (tempo fixo - timebox), com evoluções constantes dos processos ou serviços de Governança, 
promovendo backups dos papéis mais relevantes do time sempre que necessário.  

Resultados Esperados (RE) Importância Capacidade Confiabilidade Coerência 

GPO-RE01: O cliente torna-se ainda mais comprometido e 
disponível. 

[  ] [  ] [  ] [  ] 

GPO-RE02: A equipe se compromete a entregar o que há de 
mais valor. 

[  ] [  ] [  ] [  ] 

GPO-RE03: A velocidade do time passa a ser reconhecida. [  ] [  ] [  ] [  ] 

Demais sugestões para este processo e/ou seus resultados esperados? Favor descrever aqui: 
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15. PROCESSO Engenharia Ágil de Requisitos (EAR) 

Propósito: Realizar captura das entregas esperadas, baseada em iniciativas de TIC que possam colaborar com o negócio da organização. 

 
Resultados Esperados (RE) 

 
Importância 

 
Capacidade 

 
Confiabilidade 

 
Coerência 

EAR-RE01: Os requisitos de negócio são identificados e 
extraídos. 

[  ] [  ] [  ] [  ] 

EAR-RE02: Para cada requisito de negócio extraído, estórias 
de usuário são elicitadas. 

[  ] [  ] [  ] [  ] 

Demais sugestões para este processo e/ou seus resultados esperados? Favor descrever aqui: 

 

 

 

 

16. PROCESSO Desenvolvimento Ágil de Soluções (DAS) 

Propósito: Desenvolver soluções de maneira ágil e prática, estabelecendo padrões e com metas precisas e conjuntamente com a especificação dos requisitos de 
negócio promovendo a integração contínua das atividades em andamento e com apoio da realização da laboração em pares e com os demais membros do time. Além 
disto, o time precisa promover o sentimento de propriedade coletiva, realização de desenho simples e encarar mudança como algo inevitável no contexto 
organizacional. 

Resultados Esperados (RE): Importância Capacidade Confiabilidade Coerência 

DAS-RE01: Os testes e metas são estabelecidos antes mesmo 
que se iniciem os trabalhos para seu alcance, 
desenvolvimento ou entrega. 

[  ] [  ] [  ] [  ] 

DAS-RE02: As atividades em andamento nas estórias passam 
por um checklist de integração diário. 

[  ] [  ] [  ] [  ] 

DAS-RE03: As atividades passam a ser desenvolvidas em 
pares ou mesmo em grupos. 

[  ] [  ] [  ] [  ] 

DAS-RE04: O time passa a ter o sentimento de propriedade 
coletiva, realização de desenho simples e encarar mudança 
como algo inevitável no contexto organizacional. 

[  ] [  ] [  ] [  ] 

Demais sugestões para este processo e/ou seus resultados esperados? Favor descrever aqui: 
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Dimensão AGILIDADE - Nível 3: Avançado 

17. PROCESSO Gerência Ágil de Comunicações (GAC) 

Propósito: Promover uma comunicação clara, oportuna, eficaz e eficiente entre os membros do time ao longo das marés e durante todo o ciclo de vida de serviços. 
Para tal, a prática de SMART Language deve ser utilizada. 

Resultados Esperados (RE) Importância Capacidade Confiabilidade Coerência 

 
GAC-RE01: A prática de SMART Language é institucionalizada. 
 

 
[  ] 

 
[  ] 

 
[  ] 

 
[  ] 

Demais sugestões para este processo e/ou seus resultados esperados? Favor descrever aqui: 
 
 
 
 
 
 

18. PROCESSO Gestão Ágil da Qualidade (GAQ) 

Propósito: Promover uma Gestão da Qualidade baseado na realização de reestruturação constante do trabalho do time/serviços de TIC, reuniões de 360 graus 
(MAnGve 360) entre os membros do time, reuniões para avaliação do processo (Maré Retrospective) e reuniões para avaliação do resultado final da iteração (Maré 
Review). 

Resultados Esperados (RE) Importância Capacidade Confiabilidade Coerência 

GAQ-RE01: O trabalho do time/serviços de TIC são 
reestruturados sempre que necessário. 

[  ] [  ] [  ] [  ] 

GAQ-RE02: Sugestões para melhor desempenho do time são 
elicitadas. 

[  ] [  ] [  ] [  ] 

GAQ-RE03: As principais forças e fraquezas do processo 
executado são identificadas. 

[  ] [  ] [  ] [  ] 

GAQ-RE04: As principais forças e fraquezas do resultado 
gerado ao final da iteração são identificadas.  

[  ] [  ] [  ] [  ] 

Demais sugestões para este processo e/ou seus resultados esperados? Favor descrever aqui: 
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Dimensão AGILIDADE - Nível 4: Maduro 

19. PROCESSO Monitoramento e Controle Ágil (MCA) 

Propósito: Promover um monitoramento e controle de uma maneira mais prática e ágil através da definição de indicadores (prática MAnGve scores para Governança 
Ágil em TIC) para direcionar e inspirar o time no cumprimento de sua missão, através de uma abordagem lúdica. Além disto, deve ser realizada uma avaliação 
sistemática sobre: i) o que foi feito; ii) como a realidade mudou desde então; iii) como o que está sendo planejado é influenciado por isto; que ajustes deverão ser 
feitos; quando deverão ser colocados em prática (prática Continuum para Governança Ágil em TIC). 

Resultados Esperados (RE): 
 

Importância Capacidade Confiabilidade Coerência 

MCA-RE01: Uma representação gráfica da complexidade do 
trabalho a ser realizado na iteração (Maré Burndown Chart) é 
mantida atualizada. 

[  ] [  ] [  ] [  ] 

MCA-RE02: Uma representação gráfica da quantidade de 
valor entregue ao negócio na iteração (Maré Burnup Chart) é 
mantida atualizada. 

[  ] [  ] [  ] [  ] 

MCA-RE03: Uma avaliação sistemática para monitoração e 
controle ágil é realizada periodicamente. 

[  ] [  ] [  ] [  ] 

Demais sugestões para este processo e/ou seus resultados esperados? Favor descrever aqui: 

 

 
 

Dimensão AGILIDADE - Nível 5: Melhoria Contínua 

20. PROCESSO Promover Inovações Tecnológicas (PIT) 

Propósito: Prospectar inovações e tendências tecnológicas que promovam uma Governança Ágil em TIC ainda mais eficiente, identificando tendências, desenvolvendo 
projetos pilotos para inovação e avaliando suas respectivas implantações na organização. 

Resultados Esperados (RE): Importância Capacidade Confiabilidade Coerência 

PIT-RE01: As inovações e tendências tecnológicas são 
identificadas. 

[  ] [  ] [  ] [  ] 

PIT-RE02: Projetos piloto de inovação são desenvolvidos.  [  ] [  ] [  ] [  ] 

PIT-RE03: A implantação das inovações e/ou tendências 
tecnológicas é avaliada. 

[  ] [  ] [  ] [  ] 

Demais sugestões para este processo e/ou seus resultados esperados? Favor descrever aqui: 
 
 
 

 



APÊNDICES 302 

 

MAnGve Maturity Model HUMBERTO ROCHA DE ALMEIDA NETO 

 

Os níveis do MAnGve Maturity Model (M3) representam um caminho sistemático e gradual para evolução de maturidade em Governança Ágil 

em Tecnologia da Informação e Comunicação? 

( ) Sim ( ) Não  

 

Alguma sugestão adicional para melhoria do MAnGve Maturity Model (M3) ? 

( ) Sim ( ) Não  

 

Fique à vontade para utilizar o espaço abaixo e descrever sugestões adicionais ao MAnGve Maturity Model (M3). 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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D. Formulário Projetado para Avaliação da Versão Beta. 

 

1. APRESENTAÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

 

Eu, Humberto Rocha de Almeida Neto, doutorando em Ciências da Computação do Centro de Informática (CIn) da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE) e orientando do professor PhD. Hermano Perrelli de Moura e coorientando do professor Doutor José Gilson de Almeida Teixeira 

Filho, em primeiro lugar, gostaria de agradecê-lo por disponibilizar-se a participar desta pesquisa. Seu feedback é extremamente valioso para a 

conclusão deste trabalho. O estudo, a seguir, encerra mais uma etapa de avaliação deste trabalho de doutorado que tem como base a elaboração de um 

modelo de maturidade para Governança Ágil em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).  

No contexto deste trabalho, Governança Ágil em TIC é o conjunto de práticas e comportamentos que possibilitam agilidade nos negócios 

através dos recursos de TIC.  

Este estudo leva, em média, 120 minutos para ser realizado por completo. Suas respostas são anônimas, ou seja, você não precisa fornecer 

seus dados pessoais.  
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2. INFORMAÇÕES SOBRE O RESPONDENTE 

As informações abaixo servem meramente para caracterização do perfil dos respondentes. Em nenhum momento os respondentes serão 

identificados ou relacionados individualmente dentro do trabalho. 

2.1 Qual o seu cargo/função atualmente? 

( ) Presidente (CEO - Chief Executive Officer) ( ) Diretor de Informática (CIO - Chief Information Officer) 

( ) Gerente de Projetos ( ) Coordenador de TI ( ) Outros: ________________________________________________________________ 

2.2 Qual o seu nível de formação (concluído)? 

( ) Ensino Fundamental – 1º Grau ( ) Ensino Médio – 2º Grau ( ) Ensino Profissional - Técnico 

( ) Graduação ( ) Especialização ( ) Mestrado Acadêmico/Profissional ( ) Doutorado ( ) Pós-Doutorado 

2.3 Você tem participado direta ou indiretamente de iniciativas para Governança em Tecnologia da Informação e Comunicação? 

( ) Não ( ) Sim.  

2.4 Em caso de sim, há quantos anos participando de iniciativas para Governança em Tecnologia da Informação e Comunicação? 

( ) Menos 1 ano ( ) Entre 1 e 5 anos ( ) Entre 5 e 10 anos ( ) Entre 10 e 15 anos ( ) Mais de 15 anos 

2.5 Você tem participado direta ou indiretamente de iniciativas para evolução de maturidade em processos? 

( ) Não ( ) Sim.  

2.6 Em caso de sim, há quantos anos participando de iniciativas para evolução de maturidade em processos? 

( ) Menos 1 ano ( ) Entre 1 e 5 anos ( ) Entre 5 e 10 anos ( ) Entre 10 e 15 anos ( ) Mais de 15 anos 

2.7 Você tem participado direta ou indiretamente de iniciativas envolvendo práticas e valores ágeis? 

( ) Não ( ) Sim.  

2.8 Em caso de sim, há quantos anos participando de iniciativas envolvendo práticas e valores ágeis? 

( ) Menos 1 ano ( ) Entre 1 e 5 anos ( ) Entre 5 e 10 anos ( ) Entre 10 e 15 anos ( ) Mais de 15 anos 

2.9 Você desenvolve suas atividades em qual meio? 

( ) Acadêmico ( ) Profissional ( ) Ambos 
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3. INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO 

O modelo de maturidade denominado MAnGve Maturity Model (M3) contém 5 níveis de maturidade e 18 processos estruturados em duas 

dimensões (Dimensão Governança e Dimensão Agilidade). Este questionário pretende apoiar a avaliação do modelo proposto através da realização 

de um focus group.  
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Dimensão GOVERNANÇA 

PROCESSO 1: Iniciar Diagnóstico do Ambiente e Capacitação da Equipe (IDC) 

Propósito: Iniciar o diagnóstico do estado em que se encontra o ambiente organizacional, considerando os aspectos de satisfação de seus colaboradores e a satisfação de seus 

respectivos clientes. Além disto, este processo também preconiza que seja realizado um levantamento das competências do time, identificando seu nível de conhecimento atual e as 

possíveis competências necessárias para execução de ciclos de implantação bem-sucedidos. 

Numa escala entre 1 e 5, em que nível você classifica a clareza deste propósito?  

Como poderíamos tornar a especificação deste propósito ainda mais clara? 

 

 

 

 

 

PROCESSO 2: Identificar e Priorizar Iniciativas de TIC (IPT) 

Propósito: Analisar os objetivos estratégicos da área de TIC, identificando e priorizando as iniciativas que promovam conquistas rápidas e gerem uma maior agregação de valor ao 

negócio, visando o alcance dos objetivos estratégicos organizacionais. 

Numa escala entre 1 e 5, em que nível você classifica a clareza deste propósito?  

Como poderíamos tornar a especificação deste propósito ainda mais clara? 
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Dimensão GOVERNANÇA 

PROCESSO 3: Preparar Cadeia Cliente Fornecedor (PCF) 

Propósito: Identificar os macroprodutos da área de TIC e a partir destes mapear seus insumos, fornecedores e clientes que irão compor a Cadeia Cliente Fornecedor (CCF). Esta CCF 

deve apoiar a garantia de que as atividades sejam desenvolvidas em conformidade com os requisitos pré-estabelecidos, bem como assegurar a conformidade do resultado com o que 

realmente é esperado pelo cliente. 

Numa escala entre 1 e 5, em que nível você classifica a clareza deste propósito?  

Como poderíamos tornar a especificação deste propósito ainda mais clara? 

 

 

 

PROCESSO 4: Preparar Acordos de Nível de Serviço (PAS) 

Propósito: Elaborar ou ajustar os Acordos de Nível de Serviço (ANS) do Portfólio de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (PSTIC). Um ANS deve ser tratado como um 

acordo que descreve o serviço de TIC, suas metas de nível de serviço, além dos papéis e responsabilidades das partes envolvidas no acordo. O PSTIC, por sua vez, deve conter todos 

os serviços de TIC, incluindo os serviços ativos, os possivelmente propostos e os obsoletos.  

Numa escala entre 1 e 5, em que nível você classifica a clareza deste propósito?  

Como poderíamos tornar a especificação deste propósito ainda mais clara? 
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Dimensão GOVERNANÇA 

PROCESSO 5: Preparar e Classificar Plano de Implantação de Governança (PCP) 

Propósito: Elaborar ou refinar o Plano de Implantação de Governança (PIG) segundo os objetivos definidos para os ciclos de implantação, classificando o PIG como: homologado 

(pode ser executado por completo), homologado com restrições (pode ser executado parcialmente) e não homologado (não pode ser executado). 

Numa escala entre 1 e 5, em que nível você classifica a clareza deste propósito?  

Como poderíamos tornar a especificação deste propósito ainda mais clara? 

 

 

 

 

 

PROCESSO 6: Analisar Ambiente Organizacional (AAO) 

Propósito: Analisar a atual estrutura da organização sugerindo adequações que melhor apoiem as iniciativas para Governança em TIC e que leve em consideração o planejamento 

estratégico organizacional. 

Numa escala entre 1 e 5, em que nível você classifica a clareza deste propósito?  

Como poderíamos tornar a especificação deste propósito ainda mais clara?  
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Dimensão GOVERNANÇA 

PROCESSO 7: Alinhar Iniciativas de TIC com Modelos de Apoio a Governança em TIC (AIG) 

Propósito: Realizar o alinhamento entre as iniciativas de TIC identificadas para atendimento das necessidades do negócio e os Modelos de relevância para apoio a Governança em 

TIC. 

Numa escala entre 1 e 5, em que nível você classifica a clareza deste propósito  

Como poderíamos tornar a especificação deste propósito ainda mais clara? 

 

 

 

 

PROCESSO 8: Executar Capacitação da Equipe (ECE) 

Propósito: Elaborar ou revisar um Plano de Capacitação das competências necessárias aos ciclos de implantação, bem como um Glossário mínimo de termos destinados ao 

alinhamento entre os envolvidos. Além disto, este processo preconiza que após a execução de cada capacitação, seja também realizada uma avaliação de questões correlacionadas 

envolvendo, por exemplo, sua qualidade, competências adquiridas e possíveis complementações que se façam necessárias. 

Numa escala entre 1 e 5, em que nível você classifica a clareza deste propósito?  

Como poderíamos tornar a especificação deste propósito ainda mais clara? 
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Dimensão GOVERNANÇA 

PROCESSO 9: Detalhar Serviços da Cadeia Cliente Fornecedor (DSC) 

Propósito: Identificar os serviços de TIC associados a cada macroproduto relacionado na Cadeia Cliente Fornecedor (CCF), elaborando ou mesmo atualizando o Portfólio de Serviços 

de TIC da organização (PSTIC). Este PSTIC deve conter todos os serviços de TIC, incluindo os Serviços ativos, os propostos e os obsoletos. 

Numa escala entre 1 e 5, em que nível você classifica a clareza deste propósito?  

Como poderíamos tornar a especificação deste propósito ainda mais clara? 

 

 

 

PROCESSO 10: Gerenciar Itens do Ciclo de Implantação (GII) 

Propósito: Promover a implantação dos itens priorizados, bem como as melhorias necessárias para o alcance dos objetivos dos ciclos de implantação. Além disto, este processo 

preconiza que seja realizado o efetivo gerenciamento das entregas definidas no início de cada ciclo de implantação, avaliando se estes objetivos foram definitivamente alcançados.  

Numa escala entre 1 e 5, em que nível você classifica a clareza deste propósito?  

Como poderíamos tornar a especificação deste propósito ainda mais clara? 
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Dimensão GOVERNANÇA 

PROCESSO 11: Identificar e Planejar Melhorias (IPM) 

Propósito: Realizar uma avaliação do que pode ser melhorado para os itens que não conseguiriam efetivamente atingir os objetivos dos ciclos de implantação, bem como propor um 

planejamento inicial para estas melhorias.   

Numa escala entre 1 e 5, em que nível você classifica a clareza deste propósito? 

 

 

Como poderíamos tornar a especificação deste propósito ainda mais clara? 

 

 

Dimensão AGILIDADE 

PROCESSO 12: Desenvolvimento Ágil de Soluções (DAS) 

Propósito: Desenvolver soluções simples, através de um ritmo sustentável e com integrações realizadas no menor tempo possível. Para tal, é importante desenvolver baseado em 

padrões e encarando mudanças como algo inevitável. Neste contexto, os resultados alcançados passam a ser tratados como mérito de toda equipe (técnica e de negócio), onde os 

testes e metas são estabelecidos em conjunto com a especificação dos requisitos de negócio e antes mesmo que as tarefas se iniciem. Este processo também encoraja que estas 

soluções sejam desenvolvidas em pares, envolvendo duas ou mais membros do time. 

Numa escala entre 1 e 5, em que nível você classifica a clareza deste propósito? 

 

 

 

Como poderíamos tornar a especificação deste propósito ainda mais clara? 
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Dimensão AGILIDADE 

PROCESSO 13: Gestão Ágil de Planejamento e Organização (GPO) 

Propósito: Promover o planejamento baseado em iterações curtas, com cooperação ativa entre equipe de negócio/time técnico e subdivido em partes. Este processo preconiza que o 

planejamento deve ser construído através da cooperação criativa, com ações de mutualidade (envolvendo grupos e líderes) e gerando representações simples do futuro cenário 

organizacional desejado. Neste planejamento, deve ser considerada a estrutura de profissionais necessária para responder prontamente e proativamente aos casos de possíveis 

indisponibilidades de outros membros do time durante os ciclos de implantação. 

Numa escala entre 1 e 5, em que nível você classifica a clareza deste propósito? 

 

 

Como poderíamos tornar a especificação deste propósito ainda mais clara? 

 

 

 

PROCESSO 14: Gestão de Relacionamento com os Stakeholders (GRS) 

Propósito: Promover um relacionamento saudável com os stakeholders, tornando-os o mais disponíveis possível para que seja estabelecido um ambiente colaborativo e de 

abordagem humanista visando um melhor tratamento dos objetivos estratégicos organizacionais. Para tal, é importante que a comunicação se baseie em um padrão objetivo e 

preciso e que sejam construídas parcerias estratégicas não restritas somente à relação cliente-fornecedor, mas sim aos stakeholders como um todo. 

Numa escala entre 1 e 5, em que nível você classifica a clareza deste propósito?  

Como poderíamos tornar a especificação deste propósito ainda mais clara? 
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Dimensão AGILIDADE 

PROCESSO 15: Realizar Gestão Adaptativa (RGA) 

Propósito: Estabelecer uma visão simples e flexível estimulando a auto-organização, a meritocracia e promovendo o trabalho colaborativo em busca de uma organização mais 

adaptada a mudanças e acolhedora da natureza dinâmica do ambiente competitivo. 

Numa escala entre 1 e 5, em que nível você classifica a clareza deste propósito?  

Como poderíamos tornar a especificação deste propósito ainda mais clara? 

 

 

 

PROCESSO 16: Gestão Ágil da Qualidade (GAQ) 

Propósito: Promover uma Gestão da Qualidade baseada na reestruturação sempre que necessária do trabalho do time e na execução de reuniões simples e objetivas que gerem 

sugestões de melhorias para cada membro individual do time, para os processos executados e para os próprios resultados gerados por estes processos. 

Numa escala entre 1 e 5, em que nível você classifica a clareza deste propósito?  

Como poderíamos tornar a especificação deste propósito ainda mais clara? 
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Dimensão AGILIDADE 

PROCESSO 17: Monitoramento e Controle Ágil (MCA) 

Propósito: Promover o monitoramento e controle através de uma abordagem lúdica e com contínua implantação e aperfeiçoamento, baseado em indicadores que guiem o time no 

cumprimento de sua missão. Para tal, diálogos breves e objetivos, realizados em um período com curto intervalo de tempo e oferecendo uma visão geral da real situação do time, são 

encorajados neste processo. 

Numa escala entre 1 e 5, em que nível você classifica a clareza deste propósito?  

Como poderíamos tornar a especificação deste propósito ainda mais clara? 

 

 

PROCESSO 18: Identificar e Planejar Melhorias (IPM) 

Propósito: Realizar uma avaliação do que pode ser melhorado para os itens que não conseguiriam efetivamente atingir os objetivos dos ciclos de implantação, bem como propor um 

planejamento inicial para estas melhorias.  

Numa escala entre 1 e 5, em que nível você classifica a clareza deste propósito? 

 

 

Como poderíamos tornar a especificação deste propósito ainda mais clara? 
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Fique à vontade para utilizar o espaço abaixo e descrever sugestões adicionais ao MAnGve Maturity Model (M3). 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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E. Formulário Projetado para Avaliação da Versão 1.0 

1. APRESENTAÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 
 
Eu, Humberto Rocha de Almeida Neto, doutorando em Ciências da Computação do Centro de Informática (CIn) da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE) e orientando do professor PhD. Hermano Perrelli de Moura e coorientando do professor Doutor José Gilson de Almeida 

Teixeira Filho, em primeiro lugar, gostaria de agradecê-lo por disponibilizar-se a responder esta pesquisa. Seu feedback é extremamente valioso 

para a conclusão deste trabalho. O questionário, a seguir, encerra mais uma etapa de avaliação deste trabalho de doutorado que tem como base a 

elaboração de um modelo de maturidade para Governança Ágil em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). 

 

No contexto deste trabalho, Governança Ágil em TIC é o conjunto de práticas e comportamentos que possibilitam agilidade nos negócios 

através dos recursos de TIC.  
 

Este questionário leva, em média, 40 minutos para ser respondido completamente. Suas respostas são anônimas, ou seja, você não precisa 

fornecer seus dados pessoais, a não ser seu e-mail, caso queira receber os resultados desta pesquisa. 
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2. INFORMAÇÕES SOBRE O RESPONDENTE 
As informações abaixo servem meramente para caracterização do perfil dos respondentes. Em nenhum momento os respondentes serão 

identificados ou relacionados individualmente dentro do trabalho. 

 

2.1 Qual o seu cargo/função atualmente? 
( ) Presidente (CEO - Chief Executive Officer) ( ) Diretor de Informática (CIO - Chief Information Officer) 

( ) Gerente de Projetos ( ) Coordenador de TI (  ) Outros _________________________________________________________________ 

 

2.2 Qual a sua principal formação atualmente? 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

2.3 Você tem participado direta ou indiretamente de iniciativas para Governança em Tecnologia da Informação e Comunicação? 
( ) Não ( ) Sim.  

 

2.4 Você tem conhecimento sobre modelos de maturidade? 
( ) Não ( ) Sim. Se sim, Quais conhece? _____________________________________________________________________________ 

 

2.5 Você tem conhecimento sobre métodos de desenvolvimento ágil de software? 
( ) Não ( ) Sim. Se sim, Quais conhece? _____________________________________________________________________________ 

 

2.6 Possui certificações nas áreas correlatas a este trabalho (Governança, Agilidade e Maturidade)? ( ) Não ( ) Sim. Se sim, Quais? 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

2.7 Qual a área de atuação de sua organização? 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

2.8 Em sua opinião, sua organização tem reconhecido a importância de uma boa Governança em TIC para o sucesso em seus negócios? 

( ) Não ( ) Sim. 
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3. INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO 

O modelo de maturidade denominado MAnGve Maturity Model (M3) contém 5 níveis de maturidade e 17 processos estruturados em duas 

dimensões (Dimensão Governança e Dimensão Gestão). Este questionário pretende apoiar a avaliação do modelo proposto através da realização 

de um survey.  

Nossa intenção neste estudo é investigar a utilidade conceitual do modelo de maturidade proposto baseado nos resultados obtidos com esta 

pesquisa. Para tal, precisamos que você responda as seguintes questões: 

1. O modelo de maturidade apresentado permite inserir aspectos de agilidade sobre o contexto de Governança em TIC sem grandes dificuldades? 

(   ) Sim (   ) Não (   ) Não sinto segurança para responder 

Você vislumbra algo que possa dificultar a incorporação de aspectos de agilidade sobre a Governança em TIC baseado no modelo proposto? 

 

 

 

 

 

 

Comentários ou Sugestões Adicionais? 
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2. O modelo de maturidade apresentado é viável para ser utilizado pelas organizações? 

(   ) Sim (   ) Não (   ) Não sinto segurança para responder 

Você vislumbra algo que impediria o uso do modelo proposto pelas organizações? 

 

 

 

Comentários ou Sugestões Adicionais? 

 

 

 

3. O modelo de maturidade apresentado contribui positivamente para a adoção sistemática e gradual de uma boa Governança Ágil em TIC? 

(   ) Sim (   ) Não (   ) Não sinto segurança para responder 

Você vislumbra algo que possa contribuir negativamente para a adoção sistemática e gradual de uma boa Governança Ágil em TIC segundo o modelo proposto? 

 

 

 

Comentários ou Sugestões Adicionais? 
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4. O modelo de maturidade apresentado trata a Governança Ágil em TIC de maneira holística? 

(   ) Sim (   ) Não (   ) Não sinto segurança para responder 

Você vislumbra alguma melhoria ou ponto negativo neste sentido no que diz respeito ao modelo proposto? 

 

 

 

Comentários ou Sugestões Adicionais? 

 

 

 

5. Os processos do modelo de maturidade proposto, mesmo mais enxutos, conseguem apresentar indícios de atingir resultados semelhantes quando comparados aos 

processos tradicionais para Governança em TIC (exemplo: Processos do COBIT 5)? 

(   ) Sim (   ) Não (   ) Não sinto segurança para responder 

Você vislumbra alguma melhoria ou ponto negativo neste sentido no que diz respeito ao modelo proposto? 

 

 

 

Comentários ou sugestões adicionais? 
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6. Os processos do modelo de maturidade proposto, mesmo mais enxutos, permitem atingir resultados semelhantes quando comparados aos processos tradicionais para 

Governança em TIC (exemplo: Processos do COBIT 5 )? 

(   ) Sim (   ) Não (   ) Não sinto segurança para responder 

Por gentileza, justifique: 

 

 

Comentários ou sugestões adicionais? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fique à vontade para utilizar o espaço abaixo e descrever sugestões adicionais ao MAnGve Maturity Model (M3). 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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