
 

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

 

 

 

 

 

AVALIANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE 

SI/TI EM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS DO GOVERNO 

DO ESTADO DE PERNAMBUCO UTILIZANDO O 

MMPE SI/TI (GOV) 

 

 

 

 

VERLAYNNE KELLEY DA HORA ROCHA ARAUJO 

Dissertação de Mestrado 

 

 

  

 

 

 

Universidade Federal de Pernambuco 

posgraduacao@cin.ufpe.br 

www.cin.ufpe.br/~posgraduacao 

 

RECIFE 

2013  



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERLAYNNE KELLEY DA HORA ROCHA ARAUJO 

 

 

 

 

AVALIANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE SI/TI 

EM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS DO GOVERNO DO 

ESTADO DE PERNAMBUCO UTILIZANDO O MMPE SI/TI 

(GOV) 

 

 

Dissertação apresentada à Pós-Graduação em Ciência 

da Computação do Centro de Informática da 

Universidade Federal de Pernambuco como pré-

requisito parcial para obtenção do grau de mestre em 

Ciência da Computação. 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Hermano Perrelli de Moura 

Coorientador: Prof. Dr. José Gilson de Almeida Teixeira Filho 

 

RECIFE 

2013  

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) 

CENTRO DE INFORMÁTICA (CIN) 

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
                               Catalogação na fonte 

Bibliotecária Jane Souto Maior, CRB4-571                  
  

  
 

A662a Araujo, Verlaynne Kelley da Hora Rocha     
 Avaliando o planejamento estratégico de SI / TI organizações 

públicas do governo do estado de Pernambuco utilizando o 
MMPE SI / TI (GOV) / Verlaynne Kelley da Hora Rocha Araujo. – 
Recife: O Autor, 2013. 

  290 p.: il., fig., gráf., quadro 
 
  Orientador: Hermano Perrelli de Moura. 
  Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de 

Pernambuco. CIn, Ciência da computação, 2013. 
                  Inclui referências e apêndices. 
 

      1. Engenharia de software.  2. Planejamento estratégico.  3. 
Sistema de informação. I. Moura, Hermano Perrelli de (orientador).  
II. Título. 
 
       005.1               CDD (23. ed.)          UFPE- MEI 2015-43 
       

 
 





  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos meus pais Tereza Hora e Veríssimo Correia 

da Rocha, eles que são meus ídolos e meus fãs. 

Aos meus irmãos por sempre acreditarem na minha capacidade. 

Ao meu marido, Adevid Araujo, que me incentivou e confortou mesmo 

nos momentos mais difíceis. 

 



  
 

 

AGRADECIMENTOS 

A Deus, por estar sempre presente em minha vida. 

Agradeço a Tereza Hora, mainha, pelo exemplo de força e pelo apoio incondicional a 

minha carreira acadêmica, mesmo que isso tenha significado nossa distância física e a painho, 

Veríssimo Correia da Rocha, pelo exemplo de vida, de superação e por sempre me mostrar 

que o maior bem que podemos conquistar na vida é o conhecimento. 

Aos meus 4 irmãos, em especial a Vérisson, que com seu exemplo de superação, me 

mostra todos os dias que somos capazes de ser e fazer o que quisermos, basta acreditar e 

batalhar e a Verllan, pela admiração de sempre e por ter colocado Mariah, minha sobrinha, 

afilhada e xodó em nossas vidas. À minha irmã, Silvia Araujo, pelas palavras serenas e sábias.  

A tio Valdir, meu segundo pai , por sempre ter uma palavra de incentivo e de conforto e a 

Josevânia, minha madrasta, pelo carinho e admiração de sempre. 

A meu esposo, Adêvid, que sempre esteve ao meu lado, suportou minhas ausências, 

medos e inseguranças me dando sempre muito carinho e amor.  

Agredeço a toda minha família voinha Helena, tios, primos, sogra, compadres e comadres, 

por sempre me apoiarem e me darem força. 

A Emanuela e Danilo, que mesmo distantes sempre me cobraram e nunca deixaram que eu 

acreditasse que não era capaz. A Célio, Suzana e Leonardo, pelas inúmeras discussões 

filosóficas e metodológicas. 

A todos os amigos da ATI e da GAS, em especial aos da unidade que chefio UIG, por 

“segurarem a barra”. Agradeço a Flávia, que me substituiu brilhantemente todas as vezes que 

precisei, e a Antônio, meu gerente e amigo, que sempre me incentivou. 

A Isabelle, amiga de todas as horas, e a Sílvio, sempre dispostos a ajudar, mesmo que a 

tarefa não fosse das mais agradáveis.  

Agradeço a Hermano Perrelli, meu orientador, pela compreensão, paciência e 

principalmente por ter a palavra certa na hora certa, sempre me incentivando em cada 

conversa que tivemos, e a Gilson Teixeira, por sempre estar disponível para tirar minhas 

dúvidas e por sempre me mostrar por onde ir e em nome deles a todos os integrantes do GP2. 

Enfim, a todos que com grandes ou pequenos gestos contribuíram para que este trabalho 

fosse concluído, o meu sincero Muito Obrigada!!! 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve.” 

Lewis Carroll, 1865 - Alice no país das maravilhas 



  
 

 

RESUMO 

A elaboração de um planejamento estratégico de Sistema de Informação e Tecnologia 
da Informação (PE SI/TI) é essencial para que seja possível identificar e alocar de forma 
correta os recursos da área de TI de acordo com as prioridades institucionais e com os 
resultados esperados. Devendo ser portanto, uma atividade sistemática entendida, apoiada e 
aprovada pela alta direção. O Governo Federal identificou, através de um levantamento, que 
vários documentos apresentados como sendo PE SI/TI, eram apenas, cartas de intenção 
internas à área de TI e/ou projetos do que poderia vir a ser um plano. Tal cenário sugere que 
parte das organizações governamentais ou não possuem, ou desconhecem a maturidade dos 
processos de PE SI/TI que elaboram. Assim sendo, foi criado o Modelo de Maturidade de 
Planejamento Estratégico de SI/TI - MMPE SI/TI (Gov). O modelo permite que as 
organizações governamentais descubram o quão maduro estão seus processos de PE SI/TI, 
saibam como elas se encontram com relação às outras, e ainda pode ser utilizado como 
instrumento para avaliar a eficiência do uso de SI/TI para o alcance dos objetivos do negócio. 
Para isso, possui um Modelo de Referência (MR), um Método de Avaliação (MA) e um 
Banco de Melhores Práticas (BMP). Apesar das validações realizadas por especialistas, o 
modelo não foi utilizado em organizações. Nesse sentido, este trabalho realiza avaliações do 
PE SI/TI em organizações públicas do governo de Pernambuco, utilizando o MA do MMEP 
SI/TI (Gov) a fim de identificar as oportunidades de melhoria para o MA e MR deste modelo. 
Acredita-se que, semelhantemente ao cenário encontrado no Governo Federal, as 
Organizações Públicas do Estado de Pernambuco desconhecem a maturidade dos processos de 
seus PE SI/TI e que ganhos podem ser obtidos a partir da realização dessas avaliações. Nesse 
contexto, este trabalho apresenta: (i) um levantamento de alto nível sobre a maturidade dos 
planejamentos estratégicos de TI em organizações públicas do Governo do Estado de 
Pernambuco segundo o MMPE SI/TI(Gov),  (ii) os resultados obtidos em duas avaliações 
realizadas seguindo o MA e (iii) um levantamento das oportunidades de melhoria no MA e 
MR do MMPE SI/TI (Gov).  Para atingi-lo, utiliza-se uma abordagem de natureza hipotético-
dedutiva, métodos e procedimentos qualitativos, realizando revisão bibliográfica e estudo de 
caso descritivo, único e incorporado. 

 
Palavras-chave: Planejamento Estratégico. Gestão Estratégica. Sistemas de Informação – SI. 
Tecnologia da Informação – TI. Maturidade Organizacional. Modelos de Maturidade. 
Métodos de Avaliação. Gerenciamento de Projetos. Melhores Práticas. Governo Brasileiro. 
Organizações Governamentais Brasileiras.  



  
 

 

ABSTRACT 

 

 

The preparation of an Information System and Information Technology Strategic Planning 
(IS/IT SP) is essential for identifying and correctly allocating resources of IT in accordance to 
institutional priorities and expected results. Therefore, such activity should be systematically 
understood, supported and approved by CEO. The Federal Government has identified through 
a study that several documents submitted as IS/IT SP were only letters of intent to the internal 
IT department and/or projects that could become a plan. Such scenario suggests that part of 
the governmental organizations either doesn't have a IS/IT SP or are unaware of the maturity 
of IS/IT SP process they prepare. Thus, it was created the IS/IT Maturity Model of Strategic 
Planning - IS/IT MMSP (Gov). The model allows the government organizations to find out 
how mature your  IS/IT SP process is, to know how it is with respect to others and it can even 
be used as a tool to evaluate the efficiency of the use of SI/IT to achieve the business 
objectives. For this, it has a Reference Model (RM), an Assessment Method (AM) and a Best 
Practices Database (BPD). Despite the validation performed by experts, the model was not 
used in organizations. In this sense, this work carries out a IS/IT SP assessment in public 
governmental organizations in the state of Pernambuco, using the AM of IS/IT MMSP (Gov) 
to identify opportunities for improvement of the AM and RM of this model. It is believed that, 
similar to the scenario found in the Federal Government, the public organizations of the state 
of Pernambuco are unaware of the maturity of their IS/IT SP process and that some gains can 
be obtained from these evaluations. In this context, this paper presents: (i) a high level survey 
about the maturity of IT strategic planning in public governmental organizations of the state 
of Pernambuco concerned to IS/IT MMSP (Gov), (ii) the results of two evaluations following 
the AM and (iii) a survey about the improvement opportunities for the AM and RM of SI/IT 
MMSP (Gov). To reach the objectives, it was used an approach of hypothetical-deductive 
nature, qualitative methods and procedures as well as the conduction of literature review and 
descriptive case study, single and incorporated. 
 
Keywords: Strategic Planning, Strategic Management. Assessment Method. Information 
Systems – IS. Information Technology – IT. Maturity Organizational. Maturity Model. 
Project Management. Best Practices. Brazilian Government. Government Organizations 
Brazil.  
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1  
INTRODUÇÃO 

Este capítulo traz uma visão geral do trabalho e está estruturado nas seguintes seções: 

1. Contexto, Motivação e Problema de pesquisa: descreve o contexto, a motivação, e   

o problema de pesquisa a ser analisado e respondido. 

2. Problema de Pesquisa: aponta o direcionamento para o problema de pesquisa a ser 

analisado e respondido. 

3. Objetivos: destaca o objetivo geral do trabalho e também os objetivos específicos 

que devem ser alcançados. 

4. Metodologia do Trabalho: apresenta os métodos, procedimentos e técnicas 

utilizados para atingir os objetivos deste trabalho. 

5. Delimitações do Trabalho: delimita o campo de atuação deste trabalho. 

6. Estrutura do Trabalho: expõe como estão organizados os capítulos da dissertação. 

 Contexto, Motivação e Problema de Pesquisa 1.1

O Governo Federal, ao longo dos últimos anos, criou e alterou uma série de leis, 

decretos, instruções e portarias normativas, que regulamentam juridicamente a área de 

Tecnologia da Informação (TI) e o Programa de Governo Eletrônico (Gov.br), que têm por 

objetivo fazer com que o emprego de recursos em Sistemas de Informação/Tecnologia da 

Informação (SI/TI) seja cada vez mais eficiente, eficaz e efetivo. 

Neste contexto, foi criado o Sistema de Administração dos Recursos de Informação e 

Informática (SISP) em 1994, do Comitê Executivo do Governo Eletrônico (CEGE) em 2001 e 

e em 2006 da Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (SEFTI - TCU), a quem 

compete, dentre outras atividades (BRASIL, 1994): 

 I – realizar fiscalização ou avaliação por meio de acompanhamento, 

levantamento, inspeção, auditoria ou monitoramento;  
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 II – planejar, coordenar e controlar as fiscalizações relativas à sua área de 

especialização, inclusive orientando e supervisionando as demais equipes envolvidas;  

 III – instruir, para apreciação do Tribunal, os processos referentes às 

fiscalizações sob responsabilidade da secretaria;  

 IV – realizar pesquisas, desenvolver ou disseminar métodos, técnicas e padrões 

para fiscalização da Tecnologia da Informação, em conjunto com a Secretaria Adjunta de 

Fiscalização.  

Em consonância com os modelos de gestão de TI, o Tribunal de Contas da União 

(TCU) tem publicado acórdãos e decisões que ressaltam a importância do planejamento da 

área de TI para a gestão dos recursos públicos em benefício da sociedade (Relatório do TC 

007.972/2007-8). 

De acordo com Brasil (2008), a elaboração de um planejamento estratégico de SI/TI é 

essencial para que seja possível identificar e alocar de forma correta os recursos da área de TI 

de acordo com as prioridades institucionais e com os resultados esperados. A inexistência 

desse planejamento leva ao enfraquecimento das ações e da própria área de TI, pois ocasiona 

a descontinuidade dos projetos, insatisfação dos usuários e resultados abaixo do esperado. 

Segundo Braga (2009a), o planejamento estratégico de SI/TI (PE SI/TI) deve indicar 

os projetos e serviços de SI/TI que irão receber recursos, suas fontes e seus objetivos. 

Devendo ser portanto, uma atividade sistemática e os documentos gerados precisam ser 

aprovados pela alta direção. O grande problema é que ao analisar algumas evidências 

apresentadas como planos estratégicos de SI/TI, foi identificado que vários desses 

documentos eram apenas cartas de intenção internas à área de SI/TI e/ou projetos do que 

poderia vir a ser um plano. 

Desde 2007 o TCU, através da SEFTI realiza levantamentos acerca da Governança da 

Tecnologia da Informação na Administração Pública Federal, publicados em Brasil (2008d), 

Brasil (2010) e Brasil (2012).  O objetivo desses levantamentos é acompanhar e manter uma 

base de dados atualizada com a situação de governança de tecnologia da informação (TI) na 

Administração Pública Federal (APF). 

O Gráfico 1.1 apresenta um comparativo dos resultados obtidos nos levantamentos 

realizados pelo TCU em 2007, 2010 e 2012, no que diz respeito à existência de Planejamento 

Estratégico Institucional (PEI), Planejamento Estratégico de TI e Comitê de TI. 
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Gráfico 1.1.Comparativo de Planos Estratégicos e Comitê de TI da APF. 

 
Fonte: Adaptado de Brasil (2008d), Brasil (2010) e Brasil (2012). 

O levantamento permite observar que embora os percentuais tenham melhorado, o 

estabelecimento de objetivos e indicadores de desempenho de TI e SI, bem como o seu 

acompanhamento ainda é bastante precário (ver Gráfico 1.2), sugerindo que apenas fazer o 

planejamento não implica no adequado acompanhamento do mesmo.  

Gráfico 1.2. Comparativo da gestão e uso de TI da APF. 

 

Fonte: Adaptado de Brasil (2010) e Brasil (2012). 

Considerando o cenário acima descrito é possível perceber a necessidade de se 

conhecer e avaliar a maturidade dos PE SI/TI que são elaborados, permitindo verificar a sua 

real eficiência no alcance das metas do negócio. 

Nesse contexto, apresenta-se o Modelo de Maturidade de Planejamento Estratégico de 
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SI/TI - MMPE SI/TI (Gov), um instrumento que permite que as organizações governamentais: 

(i) avaliem o progresso do processos de PE SI/TI em relação às metas do negócio, (ii) saibam 

o quão maduro está o seu PE SI/TI e (iii) avaliem como se encontram em relação às outras. 

Para isso o MMPE SI/TI (Gov) possui um Modelo de Referência (MR), um Método de 

Avaliação (MA) e um Banco de Melhores Práticas (BMP), que serão detalhados no próximo 

capítulo. 

O modelo foi avaliado (TEIXEIRA FILHO, 2010) a partir de uma pesquisa realizada 

junto a especialistas da área de SI/TI que expressaram suas opiniões, respondendo a um 

questionário. Houve duas avaliações realizadas com dois grupos de especialistas da área de 

SI/TI. A primeira avaliou um conjunto de 32 melhores práticas (MP) de planejamento 

estratégico de SI/TI a partir da opinião de 14 especialistas. A segunda avaliou cada um dos 

propósitos e resultados esperados (RE) dos 16 processos do modelo MMPE-SI/TI (Gov) junto 

a 106 especialistas. Ambas as avaliações, utilizaram o método GQM (Goal Question Metric) 

dividido em quatro fases: o planejamento, a definição do estudo, o método de coleta de dados 

e a interpretação dos resultados coletados. 

Apesar das avaliações efetuadas, o modelo não foi utilizado em organizações públicas. 

Nesse sentido, faz-se necessário que o Método de Avaliação(MA) seja aplicado em órgãos do 

governo afim de verificar se de fato os resultados obtidos são úteis para que os órgãos 

obtenham subsídios para melhorar seus PE SI/TI, além de tornar possível a identificação de 

possíveis melhorias para o MR e MA do MMPE SI/TI. 

Adicionalmente, acredita-se que no Estado de Pernambuco, semelhantemente ao 

cenário encontrado no Governo Federal, poucas organizações públicas possuam ou conheçam 

a maturidade dos processos de planejamento estratégico de SI/TI que elaboram e acredita-se 

que ganhos podem ser obtidos a partir da realização dessas avaliações. 

Surgem portanto, as seguintes perguntas de pesquisa: 

• Como estão classificadas as Organizações Públicas do Governo de Pernambuco, em 

relação a maturidade do planejamento estratégico de SI/TI por elas elaborado, segundo 

o MMPE SI/TI (Gov)? 

• Quais aspectos do método de avaliação (MA) do MMPE SI/TI (Gov) podem ser 

aperfeiçoados a partir da análise de resultados das aplicações propostas no presente 

trabalho? 
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• Quais aspectos do Modelo de Referência (MR) do MMPE SI/TI (Gov) podem ser 

aperfeiçoados a partir da análise de resultados das aplicações propostas no presente 

trabalho? 

 Sendo estas, portanto, as perguntas que a pesquisa, aqui descrita, se propõe a 

responder. 

 Objetivos 1.2

1.2.1 Objetivo Geral 

Propor melhorias ao método de avaliação do MMPE SI/TI (Gov) a partir da aplicação 

desse método na realização de avaliações do processo de planejamento estratégico de SI/TI 

em organizações públicas do Governo do Estado de Pernambuco. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

O desmembramento do objetivo geral deste trabalho nos leva aos seguintes objetivos 

específicos: 

• Identificar quais organizações possuem um processo de planejamento estratégico de 

SI/TI no Governo de Pernambuco; 

• Realizar as avaliações aplicando o método de avaliação do MMPE SI/TI (Gov) nas 

organizações identificadas; 

• Identificar possíveis oportunidades de melhoria no método de avaliação proposto pelo 

MMPE SI/TI(Gov); 

• Identificar possíveis oportunidades de melhoria no MMPE SI/TI(Gov). 

 Metodologia 1.3

Esta seção tem por objetivo descrever o método utilizado na pesquisa. Lakatos (2004) 

define método como um conjunto de atividades sistemáticas e racionais que, com maior 

segurança e economia, permite alcançar um objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros  – 

traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. 

Segundo Easterbrook (2008), o posicionamento filosófico adotado afeta quais métodos  

se acredita que podem levar a evidências aceitáveis em resposta às perguntas da pesquisa. 

Neste trabalho foi adotado o pensamento filosófico do pragmatismo que utiliza uma 

abordagem da engenharia à investigação, valorizando práticas do conhecimento sobre o 
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conhecimento abstrato, e usa quaisquer métodos (ou vários deles) que sejam adequados para 

obtê-lo.  

Seguindo o enfoque do posicionamento filosófico pragmático e baseado nos objetivos, 

problemas e hipóteses do trabalho, chegamos às perguntas de pesquisa descritas abaixo, ver 

Quadro 1.1 quanto a classificação do tipo de pesquisa. 

Quadro 1.1.Classificação das perguntas de pesquisa.  

Questão de pesquisa Classificação quanto ao tipo 
Como estão classificadas as organizações públicas do 
Governo de Pernambuco, em relação a maturidade do 
planejamento estratégico de SI/TI por elas elaborado, 
segundo o MMPE SI/TI (Gov)? 

Descritiva 

Quais aspectos do método de avaliação (MA) do MMPE 
SI/TI (Gov) podem ser aperfeiçoados a partir da análise 
de resultados das aplicações propostas no presente 
trabalho? 

Descritiva 

Quais aspectos do Modelo de Referência (MR) do 
MMPE SI/TI (Gov) podem ser aperfeiçoados a partir da 
análise de resultados das aplicações propostas no presente 
trabalho? 

Descritiva 

Fonte: elaborado pela autora. 

A escolha da classificação foi dada conforme os critérios estabelecidos por Easterbrook et al. 

(2008). Todas as perguntas se enquadram no contexto descritivo (exploratório), evidenciando 

a busca por possibilidades de respostas para compreender o fenômeno. Segundo Easterbrook 

et al. (2008), as respostas a essas perguntas resultam em uma clara compreensão do fenômeno 

estudado. 

 O método de abordagem adotado neste trabalho foi o hipotético-dedutivo, pois uma 

vez que o levantamento realizado pelo Governo Federal apontou que organizações públicas 

federais brasileiras não possuem ou desconhecem o nível de maturidade dos seus PE SI/TI, e 

supomos que as organizações públicas do Governo do estado de PE estejam em situação 

semelhante, acredita-se que a avaliação será um importante instrumento para que as 

organizações públicas do Governo de Pernambuco conheçam as oportunidades de melhoria e 

possam gradativamente aumentar o seu nível de maturidade em PE SI/TI. 

A próxima subseção demonstrará e descreverá o quadro metodológico seguindo as 

abordagens já apresentadas. 

1.3.1 Quadro Metodológico 

 Lakatos (2008) afirma que o quadro metodológico, quando bem fundamentado e bem 

construído, é o que mais agrega rigor a um trabalho. Conforme mostrado no quadro 
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metodológico abaixo e explicado na seção anterior, este trabalho segue o pensamento 

filosófico pragmático e optou por uma abordagem hipotético-dedutiva, apoiada no método 

de estudo de caso. Naturalmente, por se tratar de um procedimento qualitativo, a natureza 

das variáveis é qualitativa (Quadro 1.2).  

Quanto ao fim, esta pesquisa pode ser classificada como descritiva, pois objetiva 

avaliar os planejamentos estratégicos de SI/TI de Organizações Públicas de Pernambuco a 

partir de estudo de caso e identificar possíveis melhorias para os planejamentos estratégicos  

e para o MR e MA do MMPE SI/TI (Gov). 

Quadro 1.2. Quadro metodológico aplicado a este trabalho.  

PENSAMENTO FILOSÓFICO PRAGMÁTICO 

MÉTODO DE ABORDAGEM HIPOTÉTICO-DEDUTIVO 

NATUREZA DAS VARIÁVEIS QUALITATIVO 

MÉTODO DE 

PROCEDIMENTO 

QUALITATIVO E 

ESTUDO SECUNDÁRIO 

QUANTO AO OBJETO DESCRITIVO 

QUANTO AO ESCOPO ESTUDO DE CASO  

Fonte: elaborado pela autora. 

1.3.2 Premissas 

As premissas adotadas neste trabalho são relativas às restrições de tempo da pesquisa e 

à existência dos problemas que serviram de subsídio para a formulação das perguntas de 

pesquisa.  

O tempo dedicado a esta pesquisa foi de aproximadamente dois anos e foi dividido em 

3 grandes etapas, cada uma com um conjunto de atividades associadas que são melhor 

descritas na próxima seção.  

Para a questão de pesquisa, a maior premissa levantada é que as Organizações do 

Governo do Estado de Pernambuco desconhecem o nível de maturidade dos seus PE SI/TI e 

precisam conhecê-lo a fim de saber o que precisam fazer para melhorá-lo. 

1.3.3 Métodos de Procedimento da Pesquisa 

De acordo com o que foi descrito na seção anterior, os métodos da pesquisa aplicados 

a este trabalho serão qualitativos. O escopo do método qualitativo foi  formado por estudo de 

caso incorporado com duas unidades de análise (YIN, 2010).  

A pesquisa foi dividida em 5 etapas, ver Figura 1.1:  
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• estudo Exploratório: composto pela Revisão bibliográfica, Formulação do Problema, 

formulação das questões de pesquisa; 

• realização do Levantamento de PE SI/TI no Governo de PE; 

• realização do Estudo de Caso: que compreendeu o convencimento das instituições no 

sentido de participarem desta pesquisa, treinamento do avaliador interno, aplicação do 

método de avaliação do MMPE SI/TI (Gov). 

• análise e interpretação dos resultados; 

• consolidação e Apresentação dos resultados obtidos. 

 

Figura 1.1. Metodologia da Pequisa. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

1.3.3.1 Estudos Secundários 

O processo de busca de trabalhos relacionados ao contexto deste trabalho foi guiado 

por um processo de revisão bibliográfica, cujo o propósito é estudar: 
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• os principais métodos, metodologias e modelos para elaboração de um PE SI/TI; 

• os principais métodos de avaliação de modelos de maturidade; 

• o MR, MA e BMP do MMPE SI/TI(Gov).  

Tal revisão objetiva tornar a pesquisadora apta a realizar as demais etapas dessa 

pesquisa. 

1.3.3.2 Estudo de Caso 

Neste trabalho foi utilizada a abordagem de estudo de caso relatada por Yin (2010) na qual 

o estudo de caso é uma escolha metodológica e consiste em um método empírico que 

investiga um fenômeno no seu ambiente natural, quando as fronteiras entre o fenômeno e o 

contexto não são bem definidas. 

Nesse contexto, o estudo de caso deve ser significativo, completo, deve considerar 

perspectivas alternativas, deve apresentar evidências suficientes e por último deve ser 

elaborado de uma maneira que estimule as pessoas a participar (Yin, 2010). 

Neste trabalho, como o método de abordagem tem um direcionamento hipotético-dedutivo 

(as organizações precisam conhecer a maturidade do seu PE SI/TI) e o objeto (o fim) da 

pergunta de pesquisa central tem uma relação descritiva, o tipo de método relacionado ao 

estudo de caso, conforme Yin (2010), é o descritivo. 

1.3.3.2.1 Planejamento do estudo de caso 

O protocolo é uma das táticas principais para se aumentar a confiabilidade da pesquisa de 

estudo de caso e destina-se a orientar o pesquisador a conduzir o estudo de caso (YIN, 2010). 

Neste trabalho, o protocolo a ser utilizado incluirá as etapas previstas no Método de Avaliação 

existente no MMPE SI/TI (Gov), pois ele contém os instrumentos de coleta que serão 

utilizados e descreve o tipo de análise de dados adequado para a avaliação. 

Como o método nunca foi aplicado e as organizações não conhecem o MMPE SI/TI (Gov) 

foi necessária a criação de etapas iniciais no protocolo do estudo de caso, foram elas: 

apresentações sobre o Modelo (convencimento) e treinamento do avaliador interno, indicado 

pelo patrocinador. 

Essas etapas visam tornar possível o cumprimento da premissa do MA-MMPE SI/TI 

(Gov) de que a equipe de avaliação possua um avaliador interno que componha a equipe de 

avaliação. 
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Foi realizada uma etapa inicial composta pelo levantamento de Organizações do Estado 

que possuem planejamento estratégico de SI/TI a fim de subsidiar o planejamento. 

1.3.3.2.2 Unidade de análise 

Yin (2010) diz que a unidade de análise ou o “caso” pode ser uma única pessoa (estudo de 

caso único) ou vários indivíduos (estudo de caso múltiplo) como relatos de vida de estudantes 

e líderes, um evento (decisões, processo de implantação de alguma coisa) ou mesmo uma 

organização. 

Neste trabalho as unidades de análise serão Organizações Públicas do Governo de 

Pernambuco. 

1.3.3.2.3 Definição dos Participantes 

Segundo o MMPE SI/TI(Gov), os profissionais envolvidos na avaliação devem ser 

especialistas em SI/TI, tais como, gerentes de projetos, gerentes de negócios na área de 

governança de TI e CIO’s. A equipe de avaliação será composta pelo avaliador sênior, um ou 

dois avaliadores júnior e por pelo menos um integrante da organização a ser avaliada, 

denominado avaliador interno. 

1.3.3.2.4 Tipo do Estudo de Caso 

Na concepção de Yin (2010), existem quatro tipos de estudos de caso: (i) únicos 

holísticos, (ii) únicos integrados, (iii) múltiplos holísticos e (iv) múltiplos integrados. Os 

estudos de caso únicos compreendem a análise de um único caso, e os múltiplos seguem a 

lógica de replicação para prever resultados semelhantes ou reduzir resultados contrastantes. 

Podem ser integrados, quando há várias unidades de análise dentro do mesmo caso, ou 

holísticos, quando engloba apenas a natureza global da organização. 

Assim, para o estudo em questão, realizar a avaliação de Organizações Públicas do 

Governo do Estado de Pernambuco representa casos únicos e integrados, sendo o Governo do 

Estado “o caso” e as organizações avaliadas, as “unidades de análise”. 

1.3.3.2.5 Coleta de Dados 

De acordo com a abordagem de Yin (2010), no método de Estudo de Caso os dados 

podem ser obtidos mediante análise de documentos, entrevistas, depoimentos pessoais, 

observação espontânea, observação participante e análise de artefatos físicos, dados e métricas 

de arquivamento sendo aplicável à engenharia de software (YIN, 2010). Os resultados obtidos 



CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 25 

 

CIn/UFPE VERLAYNNE KELLEY DA HORA ROCHA ARAUJO 
 

no estudo de caso devem ser provenientes da convergência ou da divergência dessas diversas 

fontes de dados. 

Para esta pesquisa, foram utilizadas as técnicas previstas no MA tais como: pesquisa 

documental para colher evidências diretas (mensagens, relatórios, atas),  entrevistas para 

identificação de evidências indiretas (afirmações e citações), além do preenchimento do diário 

de avaliação. 

1.3.3.2.6 Análise dos dados 

Transportar o entendimento do caso é a consideração suprema na análise dos dados. Para 

Kitchenham (1995), os procedimentos de análise que deverão ser seguidos dependem da 

quantidade de dados que deve ser analisada. Neste trabalho a análise dos dados será 

conduzida para dados qualitativos, conforme definido no quadro metodológico. 

Para tal, a análise de dados será dada de forma sistemática. Os resultados obtidos em cada 

organização por meio das avaliações serão organizados em um relatório a ser fornecido que 

conterá, dentre outras informações: a classificação da organização em um nível de 

maturidade, o detalhamento dessa classificação, contendo explicações sobre como ela 

ocorreu, e um conjunto de melhores práticas a serem adotadas a fim de dirimir as deficiências 

encontradas. 

Após realizadas as avaliações das organizações (unidades de análise), será feita a 

consolidação dos resultados obtidos, mostrando a maturidade das organização públicas 

avaliadas. Serão feitas anotações pelos pesquisadores ao longo da realização das avaliações a 

fim de se obter subsídios para apontar quais as possíveis melhorias a serem feitas no MA e 

MR do MMPE SI/TI (Gov). 

1.3.3.2.7 Limitações do estudo de caso 

Para Easterbrook (et al, 2008) o estudo de caso tornou-se popular na Engenharia de 

Software pela sua força e flexibilidade. Dentro deste contexto, é importante ressaltar suas 

limitações, bem como os cuidados que devem ser tomados com o intuito de obter uma maior 

garantia da confiabilidade do resultado. Então, as possíveis limitações do estudo de caso pra 

este trabalho seriam: 

• Não poderá ser revelada a identidade das instituições avaliadas; 

• Os pesquisadores estão envolvidos diretamente com as observações, o que pode enviesar 

os resultados. 
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Para amenizar o problema do viés, por conta da participação direta da pesquisadora, se 

viabilizou a participação de outros especialistas durante as avaliações. 

 Delimitações 1.4

O estudo restringe-se ao campo da ciência da computação e administração, mais 

especificamente aos sistemas de informação. Em relação ao ambiente o trabalho se concentra 

apenas em organizações governamentais brasileiras do estado de Pernambuco. Quaisquer 

outras abordagens fora desse contexto não foram consideradas. 

 Estrutura do Trabalho 1.5

Este trabalho está estruturado nos seguintes capítulos: 

Capítulo 1 – Introdução: apresentação do tema de pesquisa, seus objetivos, problemática 

da pesquisa, metodologia e delimitações do estudo. 

Capítulo 2 – Revisão da Literatura: apresenta o referencial teórico necessário para o 

entendimento do trabalho aqui descrito, a saber: Governo Brasileiro, Planejamento 

Estratégico de SI/TI, MMPE-SI/TI (Gov), Processos e Métodos de Avaliação de Modelos de 

Maturidade e MA MMPE SI/TI (Gov). 

Capítulo 3 – Detalhamento do Estudo de Caso: apresenta o detalhamento do estudo 

realizado nas duas unidades de análise escolhidas, contendo detalhes sobre sua execução e a 

caracterização das organizações envolvidas. 

Capítulo 4 – Análise e Interpretação dos Resultados: apresenta a consolidação dos 

resultados obtidos no estudo de caso realizado. 

Capítulo 5 – Conclusões e Trabalhos Futuros: apresenta uma análise sobre o alcance 

dos objetivos do trabalho, limitações, contribuições, trabalhos futuros e conclusões. 
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2  
REVISÃO DA LITERATURA 

Este capítulo apresenta a base conceitual necessária para compreensão e desenvolvimento 

do trabalho, relacionando as principais áreas do estudo: Planejamento Estratégico no Governo 

Brasileiro, Planejamento Estratégico de SI/TI, Modelo de Referência do MMPE SI/TI(GOV), 

Processos e Métodos de Avaliação de Modelos de Maturidade e Método de Avaliação do 

MMPE SI/TI (Gov).  

 Planejamento Estratégico de SI/TI 2.1

O papel dos sistemas de informação evoluiu significativamente ao longo dos anos, desde 

os sistemas de processamento eletrônico de dados nos anos 50 e 60,  passando pelos SI de 

apoio à decisão e chegando aos SI baseados em aprendizagem e gestão do conhecimento  

(O'BRIEN, 2004). Assim sendo, diversos tipos de SI têm sido utilizados para auxiliar as 

organizações no processo de tomada de decisões (REZENDE, 2011), tais como: ERP 

(Enterprise Resource Planning), SCM (Supply Chain management), CRM (Customer 

Relationship Management),  Data Mining, DW (Data Warehouse) e BI (Business 

Intelligence).  

Podemos definir os sistemas de informação, portanto, como sendo o conjunto de partes 

inter-relacionadas que coletam (ou recuperam), processam, armazenam e distribuem 

informações destinadas a apoiar a tomada de decisões, a coordenação e o controle de uma 

organização (GALLIERS e LEIDNER, 2009).  

Os SI são suportados pela TI que é composta por um conjunto de recursos tecnológicos 

computacionais que compreendem os seguintes componentes: hardware e seus dispositivos e 

periféricos; software e seus recursos; sistemas de telecomunicação; e gestão de dados e 

informação (GALLIERS e LEIDNER, 2009). 
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Nesse contexto, a adoção de processos estruturados de engenharia de software e o uso de 

diversas tecnologias baseadas na internet e/ou dispositivos móveis têm sido cada vez mais 

estratégicos (SOMMERVILLE, 2007; PRESSMAN, 2006; TURBAN et al., 2005). 

Para Batista (2004) e Walton (1998), a TI e a organização influenciam-se mutuamente. 

Essa influência pode ser positiva ou negativa de acordo com as opções de implementação 

escolhidas. Eles defendem que a implementação eficaz de TI exige uma integração dos 

aspectos tecnológicos das aplicações com os aspectos sociais das organizações, num processo 

contínuo de adaptação que precisa da ampla participação de todas as partes que serão afetadas 

pela TI. 

Assim sendo, o Planejamento Estratégico (PE) se mostra vital e precisa ser construído de 

maneira flexível, com a participação e o comprometimento de todos os colaboradores da 

organização. As organizações que não planejam correm o risco de não alcançarem os 

objetivos desejados (BRASIL, 2008c). 

O Planejamento consiste no desenvolvimento de um programa para a definição de 

objetivos e metas organizacionais, que resulta na decisão antecipada do que precisa ser feito e 

de como e onde as ações devem ser realizadas (CHIAVENATO e SAPIRO, 2009). Nesse 

sentido, o planejamento possui dois aspectos básicos: determinação dos objetivos da 

organização e escolha dos meios para alcançar esses objetivos (Stoner e Freeman, 1992). 

Para Boff (2003) existem três níveis distintos de planejamento: estratégico, tático e 

operacional (ver Quadro 2.1): 

Quadro 2.1. Níveis do Planejamento. 

Planejamento Conteúdo Extensão de Tempo Amplitude 
Estratégico Genérico, sintético, abrangente Longo prazo Aborda a empresa como uma 

totalidade 
Tático Menos genérico, mais detalhado Médio prazo Aborda cada unidade da 

empresa separadamente 
Operacional Detalhado, específico, analítico Curto Prazo Aborda cada tarefa ou 

operação apenas 

Fonte: adaptado de Boff (2003). 

Diante da complexidade que a área de SI/TI apresenta e a necessidade constante de 

melhoria no desempenho dos negócios, o planejamento estratégico de SI/TI está tendo, cada 

vez mais, um papel decisivo dentro das organizações. O plano estratégico institucional deve 

existir na organização ou pelo menos deve ser elaborado em conjunto. Esses planos são 

elaborados com horizontes que variam entre três e cinco anos e são revisados entre três e seis 
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meses, salvo situações emergenciais como ameaças ou oportunidades (GALLIERS e 

LEIDNER, 2009; REZENDE, 2011). 

Rezende (2009) define o PE SI/TI como sendo um processo dinâmico e interativo para 

organizar estratégica, tática e operacionalmente as informações organizacionais, a TI e seus 

recursos (hardware, software, sistemas de telecomunicações, gestão de dados e informações), 

os sistemas de informação (estratégicos, gerenciais e operacionais), as pessoas envolvidas 

além da infraestrutura necessária para dar suporte às decisões, ações e aos processos da 

organização. 

Segundo Basu (2002), o planejamento estratégico de SI/TI é uma importante função 

gerencial que pode auxiliar as organizações a serem mais competitivas, identificar novas 

aplicações e prever melhor as necessidades de recursos. No entanto, a ausência ou falhas no 

planejamento podem provocar perda de oportunidades, recursos e incompatibilidade de 

sistemas.  

A fim de evitar essas falhas é fundamental o alinhamento de todos os planos, recursos e 

unidades organizacionais para que a estratégia delineada no planejamento estratégico 

institucional possa ser implementada. Assim, o planejamento estratégico de SI/TI tem que 

estar alinhado com os planos de negócio da organização para o estabelecimento das 

prioridades e das ações a serem realizadas na área de SI/TI (GALLIERS e LEIDNER, 2009; 

BRASIL, 2008c). 

É possível afirmar que os resultados do PE SI/TI são uma forma consistente de garantir 

que as informações, em todas suas dimensões organizacionais, tenham a consistência e a 

abrangência necessárias. A partir da implementação de um PE SI/TI resultam mudanças nos 

aspectos estruturais, funcionais e tecnológicos da organização (Amaral e Varajão, 2000). 

A evolução futura de TI deve observar: análise da situação atual do negócio e de TI; a 

formulação das estratégias futuras de negócio e de TI; a implementação das estratégias, 

incluindo o plano de desenvolvimento de metas e objetivos a serem alcançados (BOAR,1993; 

CASSIDY, 1998). 

É possível citar várias metodologias que surgiram ao longo dos anos, a saber (Rezende, 

2011): 

• HSPA (Hierarchical Systems Planning/ Information); 

• RACINES (Recueil Actualisé des Choix Informatiques); 
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• SST (Strategic Set Transformation); 

• BIAIT (Business Information Analyses And Integration Technique); 

• BICS (Business Information Characterization Study); 

• CSF (Critical Success Factor); 

• E/ MA (Ends-means Analysis); 

• Method/1; 

• SDP (Strategic Data Planning); 

• SOG (Stages of Growth); 

• BSP (Business System Planning); 

• CRLC (Customer Resource Life Cycle);  

• IQA (Information Quality Analysis); 

• VCA (Value Chain Analysis); 

• ISP/ IE (Information Strategy Planning / Information Engineering); 

• NNM (Nolan-Norton Method); 

• SSP (Strategic Systems Planning); 

• SPC (Strategic Planning Cycle); 

• PQM (Process Quality Management); 

• EAP (Enterprise Architecture Planning). 

Essas metodologias se diferenciam entre si de acordo com o foco de abordagem e 

alinhamento. É possível notar que houve uma evolução dos conceitos de PE SI/TI: visto 

inicialmente apenas como extensão do desenvolvimento de sistemas; em seguida, como 

recurso organizacional com algum alinhamento ao PEI; logo após como mecanismo para 

obter vantagem competitiva e mais recentemente como mecanismo efetivo de garantia do 

alcance dos objetivos do PEI através da completa integração com as estratégias da 

organização. 

Mcgee; Prusak(1994) também mostram que as alternativas de negócio e TI são definidas 

em paralelo, mantendo um fluxo contínuo de interação e troca de informações dinamicamente 

entre os dois planos (ver Figura 2.1). 
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Figura 2.1. Modelo de Mcgee e Prusak (1994) sobre o PE SI/TI. 

 

Fonte: Adaptado de Rezende (2009) 

Na Figura 2.2 é possível visualizar cronologicamente o momento em que cada um dos 

modelos/metodologia surgiu. Nas próximas seções, serão aprofundados os conceitos 

relacionados a estes modelos/metodologias que são considerados pela literatura como os mais 

relevantes para área de planejamento estratégico de SI/TI.  

Figura 2.2. Linha do Tempo dos Principais Modelos/Metodologias de PE-SI/TI. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

2.1.1 Modelo de Nolan 

O modelo proposto por Nolan (1973) foi o primeiro a apresentar um framework  para 

gestão dos recursos de TI que baseou-se na hipótese de estágios. Segundo ele, esse padrão, ao 

ser observado ao longo do tempo, apresentava características de uma curva de aprendizado 

em forma de S. Assim sendo, foi constituído inicialmente por 4 estágios: iniciação, contágio, 

controle e integração.  

Em 1973 o modelo foi revisado, fazendo com que os estágios englobassem características 

de crescimento, especialização de pessoal e técnicas de gestão e organização, passando o 

quarto estágio a ser denominado de Maturidade (GIBSON e NOLAN, 1974).  
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Em 1975, após uma revisão os estágios passaram a considerar o quanto a TI estava 

controlada e integrada. A partir de então o modelo passou a possuir seis estágios (ver Quadro 

2.2): iniciação, contágio, controle, integração, administração de dados e maturidade.  

Quadro 2.2. Seis estágios de crescimento de processamento de dados de Nolan  

Estágio Nome Descrição 

I Iniciação 

Consiste em uma etapa introdutória de aprendizagem. Acontece 
quando os computadores são introduzidos na empresa. Os 
sistemas de informação instalados são voltados à automação das 
atividades operacionais. A orientação principal é a redução dos 
custos. Há falta de interesse da gerência, e a área de tecnologia da 
informação é centralizada. 

II 
Contágio 

(expansão) 

 A utilização das aplicações se prolifera por todas as áreas da 
empresa, os usuários se entusiasmam com as novas tecnologia e 
aplicações. A área de tecnologia da informação tenta satisfazer 
todas as exigências dos usuários. Os gastos com TI são 
crescentes. Nesta etapa o crescimento se dá de modo 
desorganizado. Inexistência de padrões corporativos. 

III Controle 

Foco na qualidade e efetividade dos sistemas existentes. Iniciam-
se os planos e a criação de metodologias e padrões. Essa 
reorganização, muitas vezes, produz uma demanda reprimida de 
aplicativos e insatisfação dos usuários. 

IV Integração 

Necessidade de atender as demandas dos níveis gerenciais por 
informação. Muito Gastos com integração de sistemas para tornar 
possível o fornecimento de informações gerencias. Fica 
estabelecida qual a responsabilidade do usuário pelo uso dos 
sistemas, e a área de tecnologia da informação passa a oferecer 
não só soluções para os problemas, mas também atendimento aos 
usuários. Passa-se do uso do computador e da abordagem de 
processamento de dados para a informação e processamento de 
conhecimento. 

V Administração 
de dados 

Sistemas de informação voltam-se para a direção, apostando em 
aplicações baseadas em bancos de dados que permitam fazer 
simulações, elaborar modelos de planejamento financeiro e 
estabelecer conexões on-line entre empresa, clientes e 
fornecedores. Em vez do processamento, agora são as 
necessidades de informação que impulsionam a carteira de 
aplicativos, e a informação é compartilhada dentro da empresa. O 
banco de dados é explorado ao máximo. 

VI Maturidade 

A informação é vista como patrimônio da organização. Os 
usuários são participativos e responsáveis pelo crescimento da 
informática. O planejamento e o desenvolvimento da TI na 
empresa estão intimamente relacionados com o desenvolvimento 
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do negócio. Os sistemas para a empresa inteira já foram 
instalados. A TI torna-se efetivamente um parceiro estratégico. 

Fonte: adaptado de Nolan (1979, apud Mülbert e Ayres, 2006). 

Observe que em cada um desses estágios quatro processos se destacam em graus 

diferentes de atividade. São eles: 

• Carteira de aplicativos: combinação de aplicativos que o departamento de informática 

instalou, comprou ou está desenvolvendo para a empresa; 

• Recursos de TI: o hardware, software, equipe e administração disponíveis para 

proporcionar serviços de informação para empresa; 

• Planejamento gerencial e de controle: congrega as diversas ferramentas e técnicas 

usadas para melhor administrar os recursos de informação; 

• Posição (papel) do usuário: grau de envolvimento ativo da comunidade de usuários na 

identificação e promoção dos aplicativos de TI nas áreas sob sua responsabilidade; 

A Figura 2.3 mostra a transição de enfoque desses quatro processos ao longo dos estágios 

de crescimento do processamento de dados.  Segundo Nolan [2], essa transição envolve 

tanto a reestruturação da atividade de processamento de dados, como a introdução de 

novas técnicas administrativas. 

Figura 2.3. Curva de Aprendizado nos seis estágios de Nolan. 

 
Fonte: adaptado de Nolan (1975). 
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Apesar das críticas, principalmente relacionadas às bases empíricas do modelo (KING; 

KRAEMER, 1984), o mesmo teve uma ampla aceitação (MAHMOOD e BECKER, 1985) e 

foi utilizado para medir a maturidade organizacional de TI. Como Nolan não definiu 

explicitamente de que forma uma organização poderia se avaliar para auferir seu grau de 

maturidade,  assume-se que uma organização que se move do estágio I ao VI, torna-se mais 

madura. Em outras palavras, as organizações que apresentavam características de estágios 

posteriores foram consideradas mais maduras (NOLAN, 1979). 

2.1.2 Modelo de Sullivan 

Sullivan (1985) apresenta diretrizes para 4 possíveis ambientes informacionais formados 

pelos níveis de infusão e difusão da TI, assim definidos (ver Figura 2.4): 

• Infusão: grau de importância e impacto com que TI atinge a empresa. 

• Difusão: grau de disseminação de TI, ou seja, quão descentralizada TI está na 

organização. 

Figura 2.4. Modelo Proposto por Sullivan. 

 
Fonte: adaptado de Sullivan (1985). 

• Ambiente Tradicional: infusão baixa e difusão baixa. O modelo sugere a utilização 

do modelo de estágios de crescimento propostos por Gibson e Nolan (1974) para a 

organização começar a amadurecer; 

• Ambiente Backbone: alto nível de infusão e baixo nível de difusão. O modelo sugere 

a utilização de metodologias como a Business Systems Planning (BSP), que forneçam 

uma visão global da organização; 

• Ambiente Federação: baixo nível de infusão e alto nível de difusão. O modelo sugere 

a utilização de metodologias como a Fatores Críticos de Sucesso (FCS); 
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• Ambiente Complexo (era da informação): alto nível de infusão e alto nível de 

difusão. O modelo sugere a utilização de abordagens ecléticas que atendam aos 

requisitos de informação da organização, mesmo que devam ser desenvolvidas pela 

própria organização. 

O modelo de Sullivan não segue os processos mecânicos de planejamento de eras 

anteriores, ele procura desenvolver uma metodologia com características que suportem as 

necessidades e as exigências de informação de cada organização. 

Sullivan conclui que as empresas evoluem  para o ambiente complexo, o ambiente da era 

da informação. Nele, o planejamento dos sistemas de informação deve focar nos assuntos 

estratégicos baseados nas informações de serviços, nas transformações organizacionais, nas 

disciplinas apropriadas de administração e no desenvolvimento de uma arquitetura de 

informação global. 

2.1.3 Metodologia de Mentzas 

Para Mentzas (1997), embora as metodologias para planejamento estratégico de SI/TI 

tenham sido utilizadas por muitos anos, as organizações continuam a não conseguir lidar 

eficazmente com SI/TI, principalmente com relação ao planejamento. Muitas metodologias 

não percebem que os problemas relacionados com SI/TI não resultam apenas em problemas 

tecnológicos, mas também são derivados da falta de atenção com o alinhamento estratégico 

entre SI/TI e o negócio, além de outros tantos fatores organizacionais. 

MENTZAS (1997) afirma que o motivo do insucesso do planejamento estratégico de TI se 

deve, na maioria das vezes, ao fato de que os problemas relacionados à TI não resultam de 

problemas tecnológicos, mas da pouca atenção que é dada entre o relacionamento de TI com 

diversos outros fatores organizacionais. Ele sugere que a utilização de um método pode evitar 

a existência desses problemas. 

Segundo MENTZAS (1997), essa ênfase no processo de PE SI/TI está alinhada com as 

atividades de modelagem dos processos da organização. 

Figura 2.5. O processo de planejamento 
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Fonte:adaptado de MENTZAS, 1997 

 

MENTZAS (1997) dividiu o processo de planejamento estratégico de sistemas de 

informação em fases, estágios e módulos. Cada um desses elementos possui os seus próprios 

objetivos, participantes, pré-condições (entradas, referências, etc), produtos e técnicas. Cada 

módulo, seguindo a literatura de TQM (Total Quality Management – Gestão da Qualidade 

Total), consiste de um ciclo com cinco marcos: planejar, aprovar, fazer, revisar e avaliar. A 

seguir são descritas as fases,estágios e módulos do PESI, (ver Quadro 2.3). 

Quadro 2.3. Metodologia proposta por Mentzas.  

Fase Estágios Módulos de Atividades 

Consciência 
Estratégica 

Identificação dos objetivos 
estratégicos; 
 

Identificação dos objetivos estratégicos de negócio, 
objetivos estratégicos de SI e do horizonte de 
planejamento. 

Identificação do negócio e dos 
sistemas de TI; 
 

Identificação dos processos de negócio e dos sistemas 
de TI (atuais, planejados, compras, contratos, projetos 
paralelos, etc). 

Definição dos objetivos do 
processo de planejamento; 

Definição dos detalhes técnicos, funcionais, e 
organizacionais da análise. Elaboração do projeto de 
planejamento (atribuições, recursos, cronogramas, etc). 

Análise da 
Situação 

Análise dos sistemas de negócios; 
 

Análise das metas de negócio. Descrição funcional dos 
processos de negócio. Identificação de ineficiências 
funcionais. Diagnóstico dos processos de negócio 
atuais. Identificação dos fatores críticos de sucesso do 
negócio. 
 

Análise dos sistemas 
organizacionais; 
 

Análise organizacional: cargos, responsabilidades, 
ineficiências, processos atuais. 
 

Análise dos sistemas de TI; 
 

Análise das metas de TI. Auditoria dos sistemas e sua 
utilização. Diagnóstico da TI: ineficiências, 
funcionalidades, controle, performance, 
homogeneidade, evolução, fatores críticos de sucesso. 

Análise do ambiente externo do 
negócio; 
 

Análise dinâmica do ambiente externo de negócio. 

Análise do ambiente externo de 
TI; 

Identificação do estado da arte da TI e da sua utilização 
no setor/ indústria da organização. 

Concepção da 
Estratégia 

Percepção de futuro; 
 

Identificação de oportunidades estratégicas e vantagens 
competitivas. 

Identificação de cenários Definição de cenários a partir da estruturação das 
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 alternativos; 
 

oportunidades estratégicas. Definição de soluções 
alternativas e classificação. 

Elaboração de cenários; Avaliação dos impactos estratégicos e tecnológicos das 
soluções. Seleção de cenários para a formulação da 
estratégia. 

Formulação da 
Estratégia 

Formulação da arquitetura de 
negócio; 
 

Avaliação dos impactos estratégicos e tecnológicos das 
soluções. Seleção de cenários para a formulação da 
estratégia. 

Formulação da arquitetura de TI; 
 

Formulação da arquitetura lógica e física. Análise de 
questões de segurança e econômicas. Refinamento da 
arquitetura técnica. 

Formulação de soluções 
organizacionais; 
 

Análise de processos organizacionais, análises 
interdepartamentais, análise de dados de pontos de vista 
e distribuição de processos organizacionais. 

Síntese e priorização; Priorização de soluções e avaliação da compatibilidade 
com as metas do negócio. 

Implementação 
da Estratégia 

Definição de elementos para o 
plano de ação; 
 
 

Inventário de ações para a implementação da estratégia, 
estudo dos procedimentos de execução (restrições 
orçamentárias, restrições organizacionais, tipos de 
financiamento, etc.) e priorização das ações. 

Elaboração do plano de ação; Estrutura de decomposição do trabalho, tempo, custo, 
recursos, estrutura de coordenação, ações imediatas. 

Avaliação do plano; 
 

Gestão do risco, coerência com o negócio, 
organizacional e estratégica, satisfação das 
necessidades de curto prazo. 

Definição de procedimentos para 
acompanhamento e controle. 

Especificação de procedimentos, do processo de gestão 
de custos e do sistema de gestão da qualidade. 

Fonte: adaptado de Mentzas (1997). 

Fase 1 – Consciência Estratégica: Objetiva sensibilizar a organização quanto à 

formulação da estratégia e à direção geral da organização. A identificação dos objetivos 

estratégicos  é o ponto de partida e fornece as orientações tanto para o desenvolvimento 

quanto para alinhamento de TI com o negócio. Nesta fase, grandes coleções de processos de 

negócio e os sistemas de TI devem ser identificados e analisados. 

Fase 2 – Análise da Situação: Faz uma observação do negócio, das estruturas 

organizacionais e das questões que se voltam para TI. É necessário que se chegue a um 

diagnóstico claro e bem documentado da situação atual do negócio e de TI. Visando 

identificar problemas, ineficiências funcionais e  possíveis oportunidades de melhoria para o 

ambiente interno e externo da organização. Ferramentas e técnicas como a análise 

SWOT, análise de portfólio, análise de forças competitivas e análise da cadeia de valor são 

comumente utilizadas.  

Fase 3 – Concepção da Estratégia: Nesta fase, os cenários de TI devem ser construídos 

em conformidade com a estratégia do negócio. São observadas as tendências futuras para 

buscar a identificação de oportunidades que venham a aumentar a competitividade e o 

desempenho da organização, além da identificação de cenários alternativos para crescimento 
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futuro.  Algumas técnicas  que podem ser utilizadas nesta fase são análise de fatores críticos 

de sucesso (FCS) e avaliação multicritério. 

Fase 4 – Formulação da Estratégia: Vários modelos da organização são elaborados: 

modelo funcional (descreve o fluxo de informações),  modelo organizacional (descreve as 

responsabilidades e hierarquias) e modelo técnico físico e lógico (aborda o armazenamento 

das informações, questões de distribuição e transformação das informações, a análise de 

métodos para providenciar uma comunicação de qualidade, aspectos de segurança da 

informação, custo e manutenção, entre outros). 

Fase 5 – Implementação da Estratégia: são tratadas questões sobre  limitações de 

orçamento, tempo, custo, recursos humanos, gestão/coordenação do plano e migração. Além 

disso, o plano de ação deve ser analisado observando-se os riscos, a importância estratégica, a 

satisfação das necessidades a curto prazo e a integração para evolução da organização. Por 

fim, são estabelecidos os procedimentos de controle que permitirão o monitoramento e 

controle dos custos e o gerenciamento do processo de implementação da estratégia. 

2.1.4 Modelo de Chan, Huff, Barclay e Copeland 

O modelo  de Chan et al. (1997) é orientado para a obtenção de resultados tanto no que se 

refere a produtividade (eficiência) quanto ao desempenho financeiro. Nesse modelo as 

estratégias de negócios e de TI são alinhadas para proporcionar a efetividade de TI a fim de 

obter um bom desempenho dos negócios organizacionais. 

Ele é considerado uma extensão de modelos surgidos anteriormente (COPELAND; 

MCKENNEY, 1988; HENDERSON; VENKATRAMAN, 1993; LUFTMAN, 2005; LEWIS; 

OLDACH, 1993; CHAN; HUFF, 1993), nos quais  foram validados instrumentos de pesquisa 

para estudar as medidas de alinhamento: agressividade, análise, defesa interna, defesa externa, 

visão de futuro, inovação, proatividade e risco; e as medidas de desempenho: crescimento de 

mercado, desempenho da lucratividade e rentabilidade financeira, inovação de produtos e de 

serviços e aumento da reputação da organização.  

Nesse modelo criar a estratégia de TI é o primeiro passo para o alinhamento do 

Planejamento de TI ao Planejamento Estratégico Institucional, que deve ser seguido pela 

realização dessa estratégia; as organizações que obtêm maior desempenho são as que realizam 

o  alinhamento de negócios e de TI. 
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A estratégia de TI não necessariamente deve ser complexa e está diretamente relacionada 

ao sucesso do negócio (CHAN, 1999). 

Figura 2.6. Modelo Proposto por Chen et al. 

 
Fonte: adaptado de Chen (1997). 

2.1.5 Metodologia de Cassidy 

Para Cassidy (1998), o planejamento estratégico de SI/TI auxilia a vencer os principais 

desafios empresariais uma vez que fornece as ferramentas mais eficientes para medir e 

analisar as organizações.   

Segundo Cassidy (1998), antes de determinar os recursos de SI e de TI que serão 

utilizados, é necessário estabelecer, com a alta administração, os objetivos futuros dos 

negócios da organização, para então direcionar o arcabouço tecnológico para atingir os 

objetivos desejados, ou seja, planejar a infraestrutura de hardware e software necessária para 

esse ambiente. Assim descobre-se valiosas oportunidades de negócios para a organização, 

através do auxílio da TI.  

Assim sendo, em seu processo de planejamento estratégico de SI/TI, Cassidy (2005) busca 

auxiliar a organização a identificar o seu estágio atual e aonde ela deseja chegar. Nesse 

sentido, são definidas quatro fases do processo de planejamento (ver Figura 2.7):  

Figura 2.7. Fases do Processo de Planejamento. 
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Fonte: adaptado de Cassidy (2005). 

Fase 1 – Visão: inicia o planejamento definindo seu propósito, processo e escopo. São 

analisados os requisitos de negócio, requisitos de ambiente (internos e externos), missão, 

visão, valores, metas, objetivos, prioridades do negócio, situação financeira, fatores 

ambientais, forças e fraquezas da organização, com o objetivo de compreender a visão e a 

situação do negócio. O processo de planejamento é tratado como um projeto, é desenvolvido 

um plano de projeto contendo: cronograma, tarefas, entregas, definição de papéis e 

responsáveis. São identificados os indivíduos do grupo de negócios e do grupo de TI que vão 

participar das entrevistas e das demais fases do processo. Finalmente, é estabelecida a forma 

como a comunicação será feita a fim de informar o status do esforço empreendido durante a 

elaboração/revisão do planejamento estratégico institucional. 

Fase 2 – Análise: é gerado um documento detalhado que tem por objetivo esclarecer e 

comunicar a situação atual de TI para a alta administração. Muitas vezes a complexidade e os 

diversos componentes não são bem compreendidos até que essa documentação lhes seja 

apresentada. Essas informações podem ser obtidas através da revisão da documentação de TI, 

condução de entrevistas, oficinas e/ou pesquisas na organização. É feita uma revisão da 

estrutura organizacional, competências, funções e responsabilidades da organização de SI/TI. 

Inclui também uma revisão dos gastos com SI/TI, identificando as mudanças no orçamento, e 

analisando onde o dinheiro está sendo gasto. Por fim, são feitas recomendações para todas as 

áreas de TI de forma a possibilitar o alinhamento da TI com os objetivos definidos para a 

organização. 
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Fase 3 – Direção: a missão e visão para TI são pensadas com base na situação e direção 

do negócio. São criados os objetivos estratégicos de TI. Cada objetivo do negócio é analisado 

e em seguida é avaliado de que forma TI pode auxiliar a empresa a atingir cada uma das 

metas. Nessa fase é vital que se determine:  

• Como medir o valor ou o progresso de TI; 

• A direção dos aplicativos de negócios e projetos específicos; 

• A arquitetura técnica de computação, os projetos que são necessários para se atingir os 

objetivos (servidores, rede e telecomunicações); 

• A arquitetura de serviço desejada para TI (incluindo pessoas e processos); 

•  Como alocar recursos (contratação, terceirização ou outras alternativas) e; 

• a priorização dos vários projetos de TI. 

Fase 4 – Recomendação: é documentado o roteiro detalhado descrevendo os projetos para 

os próximos anos, contendo: 

• Estimativa de custo, tempo e recursos necessários; 

• No caso de haver várias opções, elas devem estar identificadas ressaltando as 

vantagens e desvantagens de cada uma delas; 

• Indicação da recomendação mais adequada através de uma análise de retorno sobre o 

investimento (ROI); 

• Análise do impacto organizacional; 

• Análise de riscos apontando a forma de mitigá-los; 

• Plano de comunicação; 

• Definição do processo contínuo que manterá o plano atualizado. 

Segundo Cassidy (2005), ao final do processo de planejamento, os interessados 

(organização, pessoas, investidores, etc.) terão: 

• Um plano estratégico de TI bem documentado; 

• Um entendimento, de todos da organização, sobre os objetivos de negócio e de como a 

TI será utilizada para atingi-los; 

• Um processo de planejamento de TI definido e apoiado por toda organização. 
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Sendo assim, fica claro que o processo de Planejamento Estratégico de SI irá se 

concretizar, se houver o apoio da alta administração, a divulgação do projeto e a participação 

como um todo da organização. É necessário ter uma equipe de implementação, liderada por 

uma pessoa da unidade para qual está se desenvolvendo o projeto, com habilidades de 

comunicação, planejamento, conhecimento global dos negócios e facilidades para tomar 

decisões a respeito da organização. 

2.1.6 Metodologia de BOAR 

Segundo Boar (2002), a TI tornou-se estratégica, pois se tornou um meio para a obtenção 

de vantagens competitivas, um gerador de novas oportunidades para atingir o mercado, ou 

seja, a mudança do seu modelo comercial é potencialmente aumentada pela capacidade da 

empresa em explorar a Tecnologia da Informação. A TI tornou-se o principal veículo, por 

meio da qual os modelos comerciais se expressam. 

Nesse contexto, o processo de planejamento estratégico da TI, conforme representado na 

Figura 2.8 oferece um conjunto ordenado de etapas projetadas para culminar no 

desenvolvimento e na execução de um plano comercial estratégico abrangente da TI (Boar, 

2002). O processo é realizado, segundo o autor, da seguinte forma:  

• Avaliação: é a atividade de desenvolver um conhecimento claro e profundo da 

situação comercial de uma perspectiva interna e externa. A avaliação culmina na 

identificação de ‘conclusões’ que localizam os principais aspectos que exigem uma 

atenção estratégica. Duas subetapas principais, posicionamento e análise de situação, 

são usadas para gerar conclusões. Posicionamento é oferecer um modo gráfico de 

entender a ‘posição’ ou o estado da tecnologia de informação em todas as áreas 

estratégicas relevantes (ou seja, arquitetura de TI, satisfação do cliente, competências 

básicas etc.) Análise de situação é o uso de vários métodos analíticos para interpretar 

os dados sobre a organização e seu ambiente. A avaliação é uma atividade com o uso 

intensivo de dados e análise.  

• Estratégia: consiste em identificar as instruções para a empresa, os objetivos 

específicos a serem alcançados e as mudanças estratégicas necessárias para se perceber 

os futuros estados e objetivos. Objetivos são descrições do que queremos alcançar. 

Mudanças estratégicas são prescritivas, identificando as ações a serem empreendidas. 

Para dar suporte à realização dos objetivos, também são desenvolvidos um plano de 
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comprometimento, para focalizar a atenção da organização aos objetivos e um plano 

de gerenciamento de mudança, para antecipar e reduzir a resistência às mudanças.  

• Execução: é a ação de colocar o plano em movimento. É a tradução da intenção em 

realidade. As estratégias tornam-se operacionais por meio de programas de 

implementação que são particionados em vários projetos. Os projetos alcançam 

objetivos gerais e objetivos intermediários, chamados alvos. 

Figura 2.8. Modelo de Boar. 

 
Fonte: adaptado de Boar (2002). 

Assim o autor afirma que o planejamento estratégico de TI é um processo que serve para 

melhoria por meio do uso inteligente da TI. Então, a TI será o suporte que pode melhorar a 

qualidade, a eficiência, a eficácia e a oportunidade do esforço.  

Assim, BOAR (2002) afirma que o planejamento estratégico é o nível mais alto de tomada 

de decisão para a empresa, pois ele oferece direção, foco e finalidade enquanto uma empresa 

luta continuamente para chegar mais perto de sua intenção estratégica. Por ser um processo 

tão crucial, a administração do esforço é importante para o sucesso geral da empresa.  

Para tanto, destaca que a implementação bem-sucedida do planejamento estratégico 

depende dos seguintes fatores críticos de sucesso: 
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• Treinamento: a comunidade afetada precisa ser treinada no processo, nos métodos de 

planejamento estratégico e nas funções e responsabilidades; 

• Comprometimento dos Apostadores: a equipe de estratégia precisa estar 

comprometida com o planejamento estratégico da empresa como veículo do 

gerenciamento estratégico da empresa; 

• Ligação: a equipe de suporte precisa ser competente no processo de planejamento 

estratégico e nos métodos para desenvolver respeito e credibilidade na organização; 

• TI: o uso da TI para dinfundir o processo com qualidade, velocidade, eficácia e 

• Sistema de Aprendizado: o projeto do sistema de aprendizado formal e informal para 

desafiar e atualizar continuamente os modelos mentais da equipe de estratégia. 

 Planejamento Estratégico no Governo Brasileiro 2.2

O caráter estratégico da tecnologia da informação (TI), aumento dos gastos públicos com 

TI, a complexidade de sua gestão, e o crescimento de denúncias sobre aquisições nessa área, 

levaram, no final de 2006, à criação da Secretaria de Fiscalização de TI (Sefti) no Tribunal de 

Contas da União (TCU). 

Esta secretaria tem por finalidade fiscalizar a gestão e o uso de recursos de TI pela 

Administração Pública Federal (APF) e induzir melhorias na governança de TI e, 

consequentemente, sua modernização e aperfeiçoamento.  

Para tanto, foi necessário obter informações acerca da situação da governança de TI na 

APF, tal necessidade deu origem ao primeiro Levantamento acerca da Governança de 

Tecnologia da Informação na Administração Pública Federal, publicado em (BRASIL, 

2008c). Seu objetivo foi coletar informações acerca dos processos de aquisição de bens e 

serviços de TI, de segurança da informação, de gestão de recursos humanos de TI, e das 

principais bases de dados e sistemas da Administração Pública Federal. 

O objetivo deste levantamento foi acompanhar e manter uma base de dados atualizada 

com a situação de governança de tecnologia da informação (TI) na Administração Pública 

Federal (APF). 

As dimensões adotadas foram (BRASIL, 2012): 

• Liderança da Alta Administração: possui 6 questões; 

• Controles de Gestão em Estratégias e Planos: possui 4 questões; 
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• Controles de Gestão em Informação e Conhecimento: possui 1 questão; 

• Controles de Gestão de Pessoas: possui 4 questões; 

• Controles de Gestão de Processos: possui 10 questões; 

• Resultados de Gestão e de Governança de TI para os Cidadãos e para a Sociedade: possui 

10 questões e resultou do agrupamento das dimensões 6 (Resultados da gestão), 7 

(Resultados da governança para o cidadão) e 8 (Resultados da governança para a 

sociedade). 

Até o momento foram feitos três levantamentos dessa natureza, todos realizados pelo 

SEFTI/TCU, o primeiro foi realizado em 2007 e contou com a participação de 255 

organizações, resultando no Acórdão 1.603/2008-TCU-Plenário. O segundo levantamento, 

organizado em 2010, avaliou 301 organizações, dando origem ao Acórdão 2.308/2010-TCU-

Plenário, que apresentou, pela primeira vez, a evolução da situação de governança de TI na 

APF. 

No que diz respeito ao PE SI/TI, algumas das conclusões do levantamento do TCU 2012, 

comparativamente aos resultados obtidos em 2007 e 2010, entre outras, foram: 

• O levantamento de governança de TI 2012 revelou, de forma geral, melhoria da situação 

em relação ao levantamento de 2010 e 2007. Contudo, ainda há organizações na faixa 

inicial de governança de TI. 

• Houve evolução nos aspectos relacionados ao desempenho institucional na gestão e uso de 

TI e ao desenvolvimento interno de gestores de TI. Contudo, ainda existem organizações 

que não definiram objetivos, indicadores e metas de TI (item 9.1 do Acórdão 2.308/2010-

TCU-Plenário), o que inviabiliza a própria avaliação de desempenho. 

• Quanto ao controle da gestão exercido pela alta administração, destaca-se a evolução do 

quantitativo de organizações que estabeleceram processo de planejamento estratégico 

institucional e de TI, e, sobretudo, a migração das organizações para estágios de 

capacidade mais altos. A despeito dessa melhoria, ainda há organizações que não 

planejam adequadamente, em desacordo com o princípio fundamental do planejamento 

(Decreto-lei nº 200/1967, art. 6º, inciso I), o que coloca em risco o cumprimento de suas 

missões. 

• No que tange à priorização das ações e gastos de TI, os dados demonstraram migração no 

sentido de a alta administração tomar as decisões com o apoio do Comitê de TI, situação 
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recomendada pelos modelos de boas práticas. Contudo, em um quarto das organizações 

avaliadas, as decisões ainda são tomadas apenas pela área de TI ou pelo Comitê de TI. 

iGovTI 2012 

A ideia de criar um índice para avaliar estratégias, políticas e processos relativos à 

Governança de TI, surgiu a partir do levantamento de 2010, e objetiva conhecer o 

desempenho das organizações respondentes e adicionalmente permitir que essas organizações 

possam comparar sua atuação com o desempenho médio das organizações congêneres, no 

mesmo segmento de negócio, e também com outros segmentos da Administração Pública 

Federal (BRASIL, 2012). 

Para tal, a Sefti criou fórmula própria que, aplicada às respostas de cada organização ao 

questionário, resulta em um valor que varia de 0 a 1. 

O índice combina elementos de três fontes: o Cobit 4.1, modelo de “boas práticas” 

adotado mundialmente para avaliação de governança de TI; o Gespública, programa 

governamental adotado no Brasil como modelo de excelência em gestão pública; e as 

deliberações do Acórdão nº 1.603/2008-TCU-Plenário, que tratou do levantamento de 

governança de TI realizado pelo TCU em 2007. 

Leva em consideração o nível de capacidade das organizações participantes em cada 

questão e, por consequência, em cada dimensão avaliada. 

Resumindo, o nível de capacidade em uma questão é o resultado da ponderação das 

respostas que lhe são atribuídas, com valor entre 0 e 100%, e representa a capacidade da 

organização em atender à boa prática ou ao requisito legal que é objeto da questão. 

O nível de capacidade em uma dimensão, por sua vez, é o resultado da ponderação dos 

valores apurados para as questões que a compõe, variando também entre 0 e 100%, e 

representa o grau de governança da organização na respectiva dimensão. 

As sumarizações apresentam gráficos mostram a distribuição das organizações por nível 

de capacidade obtido nas dimensões e questões avaliadas, de acordo com as seguintes faixas: 

1) Inicial, de 0 a 39%; 2) Intermediário, de 40 a 59%; e 3) Aprimorado, de 60 a 100%. 

No último levantamento, feito em 2012, a análise da distribuição do iGovTI mostra que 

57% das 265 organizações pesquisadas estão em estágio inicial de gestão e governança de TI, 

38% estão em estágio intermediário e apenas 5% estão em estágio aprimorado (ver Gráfico 

1.3), deixando claro que há muito por fazer para o aperfeiçoamento da gestão pública. 
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Gráfico 1.3. Distribuição de frequência de iGovTI na Administração Pública Federal. 

 
Fonte: Adaptado de BRASIL (2008d), BRASIL (2010) e BRASIL (2012). 

Nem sempre é possível fazer uma comparação entre os resultados obtidos em 2010 e 2012 

uma vez que há diferenças importantes entre os questionários adotados e quanto a fórmula 

utilizada para o cálculo que dá origem ao índice em cada levantamento. 

Devido as fontes de variação e de imprecisão dos dados por conta do comportamento da 

amostra investigada no contexto de cada questão avaliada no questionário, fica claro que  o 

índice iGovTI2012 não deve ser percebido como um aferidor preciso da qualidade da 

governança de TI de uma dada organização, devendo ser entendido como referência e 

instrumento de autoavaliação em governança e gestão de TI (Brasil, 2012). 

É importante ressaltar que ao fazer auditorias in loco em 14 (quatorze) organizações que 

haviam respondido ao levantamento de 2010, treze delas tiveram suas notas iGovTI2010 

reduzidas, havendo perda de até 31 pontos percentuais (Acórdão 1233/2012-TCU-Plenário). 

Como o propósito do iGovTI é orientar as organizações públicas no seu esforço de 

melhoria de governança e gestão de TI e de avaliação de riscos, não é obrigatório almejar a 

nota máxima de iGovTI, mas é responsabilidade do dirigente máximo decidir, por meio de 

análise crítica baseada em  parâmetros de governança frente às necessidades de negócio da 

organização, qual a meta mais adequada para cada questão e dimensão do iGovTI e formalizar 

o conjunto de metas como parte do PDTI. 

 Modelo de Maturidade para Planejamento Estratégico de 2.3
SI/TI direcionado às Organizações Governamentais – 
MMPE-SI/TI (Gov)  

 Teixeira Filho (2010) identificou a necessidade das organizações avaliarem o grau de 

maturidade e/ou capacidade dos processos que permeiam a construção e acompanhamento do 

planejamento estratégico de TI. Tal necessidade se deve ao fato de que as organizações 

precisam: (i) saber qual a situação em um dado momento (podendo inclusive se comparar a 
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outras); (ii) ter uma maneira eficiente de decidir para onde ir em relação a TI e (iii) possuir 

um instrumento que permita conhecer os avanços em relação às metas do negócio. 

Com o objetivo de auxiliar as organizações em relação às necessidades acima citadas, 

foi criado o Modelo de Maturidade para Planejamento Estratégico de TI. Embora o MMPE-

SI/TI (Gov) possua alguns processos que podem existir em qualquer organização, o mesmo 

foi direcionado às organizações governamentais. 

Ele foi definido para possibilitar um fácil acesso às melhores práticas mundiais e utiliza a 

mesma lógica e padrão para todos os processos (propósito → resultados esperados → 

melhores práticas → produtos de trabalho), recebendo como entrada as melhores 

características dos principais modelos/metodologias/autores pesquisados neste trabalho, além 

de um conjunto de melhores práticas de planejamento estratégico de TI, maturidade em 

gerenciamento de projetos e de governo brasileiro (ver Figura 2.9). As principais referências 

adotadas foram: as normas internacionais ISO/IEC 12207 (2008) e ISO/IEC 15504-1 (2004); 

Modelos como CMMI (SEI, 2006), MPS.BR (SOFTEX, 2009), COBIT (ITGI, 2007); MMGP 

(PRADO, 2008); OPM3 (PMI, 2003) e PMMM (KERZNER, 2005). 

 

Figura 2.9. Elementos Utilizados na Definição do MMPE-SI/TI (Gov). 

 
Fonte: Teixeira Filho, 2010. 

O modelo está estruturado em: Modelo de Referência (MR), Banco de Melhores Práticas 

(BMP) e Método de Avaliação (MA) (ver Figura 2.10). Nas próximas seções cada um deles 

será melhor detalhado. 

Figura 2.10. Componentes do MMPE-SI/TI (Gov). 

 
Fonte: Teixeira Filho, 2010. 
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 O modelo apresenta quatro áreas que auxiliam a organização a direcionar seus esforços 

para desenvolver o seu planejamento estratégico de SI/TI. As áreas foram definidas com base 

nos diversos modelos/metodologias/autores levantados na revisão sistemática da literatura 

(ver Quadro 2.4). 

Quadro 2.4. Áreas que Integram o Modelo. 

Áreas Definição Autor 
Gestão Responsável pela análise dos desafios 

enfrentados pela organização e pelo 
desenvolvimento de estratégias e planos 
de ação para solucionar os diversos 
problemas existentes na organização. 

ITGI (2007); TEUBNER (2007); GORDON e 
GORDON (2006); NEWKIRK e LEDERER 
(2006); CASSIDY (2005); LAUDON e LAUDON 
(2004); O'BRIEN (2004); SALMELA et al. 
(2000); SEGARS e GROVER (1998); 

Organização Trata de questões relacionadas à 
estrutura organizacional, cultura, 
política, processo, fluxos de trabalho e 
procedimentos operacionais padrões. 

ITGI (2007); LAUDON e LAUDON (2007); 
TEUBNER (2007); GORDON e GORDON 
(2006); NEWKIRK e LEDERER (2006); 
CASSIDY (2005); LAUDON e LAUDON (2004); 
O'BRIEN (2004); SALMELA et al. (2000); 
SEGARS e GROVER (1998); 

Pessoas Responsáveis pela construção, 
manutenção, evolução de SI/TI e 
planejamento, execução, controle e 
monitoramento dos objetivos 
estratégicos, planos de ação e projetos.  

ITGI (2007); LAUDON e LAUDON (2007); 
TEUBNER (2007); GORDON e GORDON 
(2006); CASSIDY (2005); O'BRIEN (2004); 

Tecnologia Conjunto de tecnologias que habilitam a 
integração entre os diversos aspectos de 
hardware, software, dados e redes de 
uma organização. 

ITGI (2007); LAUDON e LAUDON (2007); 
TEUBNER (2007); GORDON e GORDON 
(2006); NEWKIRK e LEDERER (2006); 
CASSIDY (2005); LAUDON e LAUDON (2004); 
O'BRIEN (2004); SALMELA et al. (2000); 
SEGARS e GROVER (1998); 

Fonte: Teixeira Filho (2010). 

Segundo Porter (2005), as empresas vêm adotando estratégias cada vez mais desafiadoras, 

no entanto elas nem sempre têm a percepção clara das suas deficiências no contexto 

organizacional. A interligação dessas áreas reforça os cuidados que devem ser tomados para 

minimizar as suas deficiências de maneira mais objetiva e sugere as melhores práticas que 

devem ser adotadas para maximizar os resultados associados aos objetivos estratégicos da 

organização.  

Figura 2.11. Áreas que Integram o Modelo. 

 
Fonte: Teixeira Filho (2010). 
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O modelo segue um ciclo de implantação baseado em três etapas, (ver Figura 2.11): 

• Etapa 1 – Conhecimento: é uma etapa fundamental para que a organização 

compreenda bem o modelo de maturidade e seus componentes (modelo de referência 

(MR), banco de melhores práticas (BMP) e método de avaliação (MA)). Nesta etapa, 

são apresentados todos os requisitos/critérios esperados para se alcançar um 

determinado nível de maturidade/capacidade; 

• Etapa 2 – Avaliação: essa etapa realiza uma avaliação, através de um método de 

avaliação (MA), que determina o nível de maturidade/capacidade da organização. 

Nesse momento a organização tem a percepção clara das suas forças, fraquezas e 

oportunidades de melhoria; 

• Etapa 3 – Melhoria: é estabelecido um plano de melhorias que deve ser 

implementado e acompanhado para, posteriormente, avaliar a sua evolução. Quando 

necessário, o processo pode ser repetido para reavaliar seu nível de 

maturidade/capacidade e implantar novas melhorias. 

 

 

 

 

Figura 2.12. Ciclo de Implantação do MMPE-SI/TI (Gov). 

 
Fonte: Teixeira Filho (2010). 

2.3.1 Modelo de Referência (MR) 

O detalhamento do modelo de referência envolve a definição dos níveis de maturidade e 

capacidade, seus processos, resultados esperados, melhores práticas e produtos de trabalho 

que devem ser produzidos para atender aos propósitos identificados pela organização. 

A estrutura básica dos processo está representada na Figura 2.13. 
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Figura 2.13 Estrutura do Processo. 

 
Fonte: Teixeira Filho, 2010 

• Processo: representa um conjunto de ações inter-relacionadas que são executadas para 

alcançar um produto, resultado ou serviço predefinido. 

• Propósito: descreve que objetivos se pretende atingir com a execução do processo, 

direcionando a organização para evolução e consolidação dos seus resultados. 

• Resultados Esperados (RE): estabelecem os resultados que deverão ser obtidos a 

partir da efetiva implementação do processo.  

• Melhores Práticas (MP): ações que podem ser utilizadas para alcançar os resultados. 

Fornecem indicativos para estabelecer o grau de realização do propósito e dos 

resultados relacionados ao processo. 

• Produtos de Trabalho (PT): são artefatos produzidos por um processo. Podem incluir 

arquivos, documentos, serviços, especificações e podem servir como indicadores de 

desempenho para os processos.  

Níveis de Maturidade 

O modelo MMPE-SI/TI (Gov) está organizado em cinco níveis de maturidade, onde a 

organização pode gradativamente evoluir do nível 1 (inicial) até o 5 (otimizado) (ver Quadro 

2.5). O nível de maturidade é fornecido a partir dos níveis de capacidade não-existente (0) a 

otimizado (5) alcançados pela organização durante a execução dos processos. 

Quadro 2.5. Níveis de Maturidade. 

Nível de Maturidade Descrição 
1 Inicial / ad hoc 
2 Gerenciado 
3 Definido 
4 Medido 
5 Otimizado 

Fonte: Teixeira Filho, 2010 

A capacidade do processo expressa o grau de refinamento e institucionalização com que o 

processo é executado na organização. À medida que a organização evolui nos níveis de 

maturidade, um maior nível de capacidade para desempenhar o processo deve ser atingido. Os 

níveis são cumulativos, ou seja, na passagem para um nível de maturidade superior, os 
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processos anteriormente implementados passam a ser executados no nível de capacidade 

exigido neste nível superior (ver Quadro 2.6). 

Quadro 2.6. 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: Teixeira Filho, 2010 

Conforme descrito anteriormente, os processos foram atribuídos a um determinado nível 

de maturidade para facilitar a visualização e entendimento do modelo, porém caso seja do 

interesse da organização os processos podem ser implantados em outra ordem de prioridade, 

seguindo os objetivos estratégicos do negócio. Neste caso, a avaliação ocorrerá apenas por 

nível de capacidade. Todos os processos estão associados a uma das quatro áreas 

estabelecidas pelo modelo e encontram-se relacionados no Quadro 2.7. 

 

 

 

 

Quadro 2.7. Níveis de Maturidade do MMPE-SI/TI (Gov) e seus Processos. 

Nível Processos Áreas Atributos do Processo  
1 Promover Consciência Estratégica (PCE) 

Assegurar Conformidade Governamental (ACG) 
Gestão 
Organização 

AP 1.1; 

2 Gerenciar Recursos Humanos (GRH) 
Educar e Treinar Pessoas (ETP) 
Gerenciar Projetos (GEP) 
Gerenciar Medição e Análise (GMA) 

Pessoas 
Pessoas 
Gestão 
Gestão 

AP 1.1; AP 2.1; AP 2.2; 

3 Definir o Processo Organizacional (DPO) 
Gerenciar Aquisições e Terceirizações (GAT) 
Gerenciar Infraestrutura de SI/TI (GIN) 
Gerenciar Qualidade (GQA) 
Fomentar Gestão do Conhecimento (FGC) 

Organização 
Organização 
Tecnologia 
Gestão 
Organização 

AP 1.1; AP 2.1; AP 2.2; 
AP 3.1; AP 3.2; 

4 Avaliar o Processo Organizacional (APO) 
Gerenciar Riscos (GRI) 
Gerenciar Integração com o Cidadão (GIC) 

Organização 
Gestão 
Pessoas 

AP 1.1; AP 2.1; AP 2.2; 
AP 3.1; AP 3.2; AP 4.1; 
AP 4.2; 

5 Melhorar o Processo Organizacional (MPO) 
Otimizar a Gestão Organizacional (OGO) 

Organização 
Gestão 

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; 

Fonte: Teixeira Filho, 2010. 

Nível 1 – Inicial /Ad hoc 

Promover Consciência Estratégica (PCE) 
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Certificar de que há um alinhamento entre os objetivos do negócio e de TI e de que ele seja 

conhecido por toda organização. Possui, para tal, seis resultados esperados, nove melhores 

práticas e  doze produtos de trabalho. 

Assegurar Conformidade Governamental (ACG) 

Assegurar que a organização obedeça os requisitos contratuais e legais (leis, decretos, 

instruções normativas, entre outras regulamentações) estabelecidos pelo governo brasileiro. 

Possui, para tal, três resultados esperados, cinco melhores práticas e cinco produtos de 

trabalho. 

Nível 2 - Gerenciado 

Gerenciar Recursos Humanos (GRH) 

Gerenciar os recursos humanos da organização garantindo que suas competências estarão em 

conformidade com as necessidades do negócio e serão coerentes com suas habilidades. 

Possui, para tal, cinco resultados esperados, doze melhores práticas e cinco produtos de 

trabalho. 

Educar e Treinar Pessoas (ETP) 

Entender as necessidades das pessoas em relação à educação e treinamento em TI criando 

uma estratégia eficaz de treinamento e de medição dos resultados. Possui, para tal, dois 

resultados esperados, sete melhores práticas e cinco produtos de trabalho. 

Gerenciar Projetos (GEP) 

Identificar, estabelecer, coordenar e monitorar as atividades, tarefas e recursos necessários 

para um projeto (plano estratégico de SI/TI), com o objetivo de produzir um produto e/ou 

serviço, no contexto das necessidades do projeto e de suas restrições. Possui, para tal, sete 

resultados esperados, quinze melhores práticas e vinte e um produtos de trabalho. 

Gerenciar Medição e Análise (GMA) 

Coletar e analisar dados relativos aos produtos desenvolvidos e processos implementados 

dentro da organização para apoiar a gestão eficaz e demonstrar objetivamente a qualidade dos 

produtos gerados, principalmente do planejamento estratégico de SI/TI. Possui, para tal, seis 

resultados esperados, oito melhores práticas e oito produtos de trabalho. 
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Nível 3 - Definido 

Definir o Processo Organizacional (DPO) 

Estabelecer e manter um conjunto de ativos de processos organizacionais e processos 

padronizados que sejam usáveis e aplicáveis às necessidades de negócio da organização. 

Possui, para tal, quatro resultados esperados, seis melhores práticas e oito produtos de 

trabalho. 

Gerenciar Aquisições e Terceirizações (GAT) 

Estabelecer as necessidades de aquisição, obter o produto/serviço que satisfaça as 

necessidades da organização e selecionar os fornecedores (terceirizados) mais adequados, 

através de critérios bem definidos. Possui, para tal, seis resultados esperados, doze melhores 

práticas e quatorze produtos de trabalho. 

Gerenciar Infraestrutura de SI/TI (GIN) 

Manter um clima estável e confiável fornecendo uma infraestrutura de SI/TI que apoie a 

realização de qualquer processo organizacional. A infraestrutura pode incluir hardware, 

software, redes, dados, métodos, ferramentas, técnicas, padrões para desenvolvimento, 

operação ou manutenção de SI/TI. Possui, para tal, cinco resultados esperados, seis melhores 

práticas e dez produtos de trabalho. 

Gerenciar Qualidade (GQA) 

Garantir que os produtos/serviços satisfaçam os objetivos de qualidade organizacionais e as 

necessidades estabelecidas pelos envolvidos. Possui, para tal, seis resultados esperados, sete 

melhores práticas e quinze produtos de trabalho. 

Fomentar Gestão do Conhecimento (FGC) 

Assegurar que o conhecimento individual, as informações e as habilidades sejam coletadas, 

compartilhadas, reutilizadas e melhoradas por toda a organização. Possui, para tal, três 

resultados esperados, seis melhores práticas e seis produtos de trabalho. 

Nível 4 - Medido 

Avaliar o Processo Organizacional (APO) 
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Determinar o desempenho dos processos padronizados da organização e o quanto eles 

contribuem para a realização dos objetivos de negócio e para melhoria contínua dos 

processos. 

Possui, para tal, três resultados esperados, sete melhores práticas e onze produtos de 

trabalho. 

Gerenciar Riscos (GRI) 

Identificar, analisar, tratar e monitorar os riscos continuamente para o planejamento 

estratégico de SI/TI e para a organização. 

Possui, para tal, seis resultados esperados, sete melhores práticas e oito produtos de trabalho. 

Gerenciar Integração com o Cidadão (GIC) 

Compreender e satisfazer as necessidades dos cidadãos, além de incentivar a integração, 

participação e engajamento no planejamento de ações do governo e nas políticas públicas 

procurando promover melhorias sustentáveis para a sociedade. 

Possui, para tal, três resultados esperados, quatro melhores práticas e cinco produtos de 

trabalho. 

Nível 5 - Otimizado 

Melhorar o Processo Organizacional (MPO) 

Melhorar continuamente a eficácia e eficiência da organização através dos processos que 

estão sendo utilizados e procurar mantê-los alinhados às necessidade do negócio.  

Possui, para tal, seis resultados esperados, oito melhores práticas e doze produtos de 

trabalho. 

Otimizar a Gestão Organizacional (OGO) 

Otimizar e aperfeiçoar a gestão estratégica de SI/TI e as melhores práticas para planejamento 

estratégico de SI/TI da organização, buscando aumentar continuamente o alinhamento e a 

consistência com os objetivos estratégicos de negócio. 

Possui, para tal, três resultados esperados, cinco melhores práticas e cinco produtos de 

trabalho. 

2.3.2 Banco de Melhores Práticas (BMP) 
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Um conjunto de melhores práticas foi definido a partir da adaptação do método de 

observação e análise comparativa que foi estruturado em cinco etapas como pode ser 

percebido na Figura 2.14 (TEIXEIRA FILHO,2010). 

Figura 2.14. Etapas para Estruturação das Melhores Práticas. 

 
Fonte: adaptado de GIL (2009a); LAKATOS e MARCONI (2009). 

Essas etapas serviram para identificar as práticas publicadas pelos diversos 

autores/modelos (TEIXEIRA FILHO, 2010a). Em seguida, as práticas foram adaptadas ao 

contexto e catalogadas num conjunto de melhores práticas que ainda foram organizadas por 

nível de maturidade (1-5) de acordo com as características comuns a cada nível. 

• Etapa 1 – Identificação: a partir de um conjunto de estudos relevantes, selecionados 

por meio de uma revisão sistemática, foram identificadas práticas de planejamento 

estratégico de SI/TI (PE-SI/TI), práticas de maturidade em gerenciamento de projetos 

(MGP) e práticas do governo brasileiro (GOV.BR).  

• Etapa 2 – Leitura Crítica: todas as práticas passaram por uma leitura crítica e 

cuidadosa com o objetivo de analisar a relevância e impacto para o trabalho. Durante a 

leitura do material, as práticas que demonstravam coerência com o contexto do 

trabalho eram aproveitadas e listadas, caso contrário eram descartadas. 

• Etapa 3 – Adaptação: durante a etapa de adaptação, algumas práticas foram 

renomeadas e/ou reescritas de acordo com os termos técnicos da área para facilitar a 

compreensão e adequação ao contexto. Todas as práticas receberam um ID (código 

identificador único) e foram organizadas por autor/nível de maturidade. A lista final 

contendo as práticas de PE-SI/TI está disponível no Apêndice E, as práticas de MGP 

estão disponíveis no Apêndice F e as práticas do governo brasileiro estão disponíveis 

no Apêndice G de Texeira Filho (2010a). 

• Etapa 4 – Consolidação: nesta etapa, as práticas foram agrupadas e sintetizadas 

formando o conjunto de melhores práticas do MMPE SI/TI (Gov) e receberam um ID 

(MP_ID), um nome (MP_NOME), uma descrição (MP_DESCRIÇÃO), uma lista das 
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referências que informa a origem das práticas (MP_ID_REF) e uma associação com 

uma das quatro áreas (MP_ÁREA): GES (gestão), ORG (organização), PES (pessoas) 

e TEC (tecnologia) (TEIXEIRA FILHO, 2010a).  

• Etapa 5 – Catalogação: as melhores práticas foram estruturadas num conjunto de 

tabelas padronizadas/organizadas por nível de maturidade (1-5).  

Foram identificadas ao todo, 505 práticas envolvendo planejamento estratégico de SI/TI, 

maturidade em gerenciamento de projetos e governo. Essas práticas passaram por uma leitura 

criteriosa e ao final observou-se que o maior percentual (57,8%) de práticas identificadas 

correspondiam a planejamento estratégico de SI/TI. Maturidade em gerenciamento de projetos 

participou com 31,5% do total de práticas identificadas e o governo brasileiro com 10,7%, 

conforme apresentado no Gráfico 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.4. Percentual de Práticas Identificadas por Tipo. 

 
Fonte: (TEIXEIRA FILHO, 2010). 

 Processos e Métodos de Avaliação de Modelos de 2.4
Maturidade 

As mudanças que estão ocorrendo nos ambientes de negócios têm motivado as empresas a 

modificarem as estruturas organizacionais e os processos produtivos, saindo da visão 

tradicional baseada em áreas funcionais em direção a redes de processos centrados no cliente. 

A competitividade depende, cada vez mais, do estabelecimento de conexões nestas redes, 

criando elos essenciais nas cadeias produtivas. Alcançar competitividade pela qualidade, para 
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as empresas de software, implica tanto na melhoria da qualidade dos produtos de software e 

serviços correlatos, como dos processos de produção e distribuição de software.  

Desta forma, assim como para outros setores, qualidade é fator crítico de sucesso para a 

indústria de software. Para que se tenha um setor de software competitivo, nacional e 

internacionalmente, é essencial que os empreendedores do setor coloquem a eficiência e a 

eficácia dos seus processos em foco nas empresas, visando à oferta de produtos de software e 

serviços correlatos conforme padrões internacionais de qualidade. 

Uma vez que o objetivo deste trabalho foi o de propor melhorias ao Método de Avaliação 

do MMPE SI/TI (Gov) através da realização de avaliações do processo de planejamento 

estratégico de SI/TI em organizações públicas do Governo do Estado de Pernambuco e que 

Teixeira Filho (2010) se baseou em alguns modelos de maturidade para a criação do MMPE 

SI/TI (Gov), foi incluído, na pesquisa bibliográfica desta dissertação, o estudo dos médotos de 

avaliação dos modelos de maturidade abordados em Teixeira Filho (2010). 

O estudo desses métodos de avaliação forneceu o embasamento teórico necessário tanto 

para a compreensão da origem dos processos e etapas existentes no MA do MMPE SI/TI 

(Gov) quanto para a proposição das melhorias. 

2.4.1 ISO 15504 - SPICE 

A norma internacional ISO/IEC 15504 para avaliação dos processos de desenvolvimento 

de software, também conhecida como SPICE, presta-se à 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 (ISO/IEC 15504-1, 2004). 

Ela 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 (ISO/IEC 

15504-1, 2004); 

• Parte 2: execução de uma avaliação (normativo) – define os requisitos mínimos para 

execução de uma avaliação que garanta consistência e repetição dos processos (ISO/IEC 

15504-2, 2002); 

• Parte 3: guia para execução de uma avaliação (informativo) – estabelece uma 

interpretação dos requisitos para execução de uma avaliação (ISO/IEC 15504-3, 2003); 
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• 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 (ISO/IEC 15504-4, 2003); 

• 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 (2008), emendas 1 e 2 (ISO/IEC 15504-5, 2004). 

A norma ISO/IEC 15504 define seis níveis de capacidade de processos que são 

sequenciais e cumulativos como descritos a seguir:  

• Nível 0 – Processo Incompleto: existe uma falha no propósito do processo, gerando 

poucos resultados ou resultados difíceis de serem identificados.  

• Nível 1 – Processo Executado: o propósito do processo algumas vezes é alcançado, 

mas de forma não planejada. Existem, no entanto produtos de trabalho que comprovam a 

satisfação do objetivo do processo.  

• Nível 2 – Processo Gerenciado: 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.  

• Nível 3 – Processo Estabelecido: existe um processo padrão capaz de atingir os 

resultados definidos e que descreve as principais atividades gerenciais e técnicas.  

• Nível 4 – Processo Previsível: 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 – Processo em Otimização: o desempenho do processo é continuamente 

melhorado com o intuito de satisfazer os objetivos do negócio. A otimização contínua do 

processo envolve ideias e tecnologias inovadoras. 

2.4.2 SCAMPI 

O Capability Maturity Model Integration (CMMI) utiliza o método SCAMPI (SEI, 2011) 

para avaliar a maturidade do processo, tendo dois objetivos principais. O primeiro objetivo é 
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fornecer um método de avaliação integrado e único, capaz de ser utilizado nos contextos de 

melhoria interna de processo, seleção de fornecedor e acompanhamento de processo. O 

segundo objetivo é fornecer um método de avaliação eficiente, possível de ser implementado 

dentro de restrições razoáveis de desempenho.  

O SCAMPI possui como características (SEI, 2011): 

• Precisão: reflete a capacitação e/ou maturidade da organização e pode ser utilizada 

para comparação entre organizações. 

• Repetibilidade: as constatações da avaliação são consistentes com outras avaliações 

executadas sob as mesmas condições (mesmos escopos). 

• Eficácia de custos e recursos: o método é eficiente em termos de homens/hora gastos 

no planejamento, preparação e execução da avaliação. Traz o retorno (benefício) previsto pela 

organização. 

• Semântica de resultados: a graduação reflete quanto o resultado da avaliação é útil ao 

patrocinador para auxílio na tomada de decisões em relação à melhoria de processo interna, 

seleção de fornecedor e acompanhamento de processo. 

São previstas três fases para executar uma avaliação: (i) planejamento e preparação da 

avaliação; (ii) condução da avaliação; (iii) conclusão da avaliação. São definidos os seguintes 

níveis para caracterização do grau de implementação de um processo (SEI, 2011): 

• FI (Fully Implemented) – Não foi notada nenhuma fraqueza importante, o indicador 

direto está presente e é considerado adequado, há pelo menos um indicador indireto e/ou 

afirmação para confirmar a implementação. 

• LI (Largelly Implemented) – Foram notadas uma ou mais fraquezas, o indicador direto 

está presente e é considerado adequado, há pelo menos um indicador indireto e/ou afirmação 

para confirmar a implementação. 

• PI (Partially Implemented) – Foram notadas uma ou mais fraquezas, o indicador direto 

não está presente ou é considerado inadequado, existem artefatos ou afirmações que sugerem 

que alguns aspectos da prática estão implementados. 

• NI (Not Implemented) – Toda situação que seja diferente das anteriores.  

2.4.3 MA-MPS.Br 
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O modelo MPS possui três componentes: Modelo de Referência (MR-MPS), Método de 

Avaliação (MA-MPS) e Modelo de Negócio (MN-MPS) (SOFTEX, 2011) (ver Figura 2.15). 

Figura 2.15. Método Componentes do MPS.Br. 

 

 

Fonte: Adaptado de SOFTEX (2011) 

O modelo avalia a melhoria da qualidade e da produtividade de produtos de software e 

serviços correlatos a partir de conceitos de maturidade e capacidade de processo  

O Processo e o Método de Avaliação MA-MPS foram definidos de forma a:  

• permitir uma avaliação objetiva dos processos de software de uma organização ou 

unidade organizacional;  

• permitir a atribuição de um nível de maturidade do MR-MPS mediante resultado da 

avaliação;  

• ser aplicável a qualquer domínio na indústria de software;  

• ser aplicável a organizações ou unidades organizacionais de qualquer tamanho.  

O processo de avaliação descreve o conjunto de atividades e tarefas a serem realizadas 

para atingir esses propósitos. Ele se inicia com a seleção de uma Organização Avaliadora (IA) 

e encerra com o registro dessa avaliação na base de dados confidencial da SOFTEX e é válido 

por 3 (três) anos.  

O processo de avaliação é composto de 4 subprocessos (ver Quadro 2.7):   

• Contratar a avaliação: tem como propósito o estabelecimento de um contrato para que 

seja feita a avaliação. O contrato se dá a partir de uma solicitação por uma 
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organização/unidade organizacional que queira avaliar seus próprios processos ou os 

processos de outra;  

• Preparar a realização da avaliação: tem como propósitos: comunicar a contratação à 

SOFTEX e esta autorizar a realização da avaliação, planejar a avaliação, preparar a 

documentação necessária para a sua realização e fazer uma avaliação inicial que permita 

verificar se a unidade organizacional está pronta para a avaliação MR-MPS no nível de 

maturidade pretendido;  

• Realizar a avaliação final: tem como propósitos: treinar a equipe para a realização da 

avaliação final, conduzir a avaliação final, comunicar seus resultados à unidade 

organizacional avaliada e avaliar a execução do processo de avaliação na unidade 

organizacional;  

• Documentar os resultados da avaliação: tem como propósitos: elaborar o Relatório da 

Avaliação, reunir a documentação da avaliação final e enviá-la ao auditor designado. Após a 

aprovação da documentação, o avaliador líder envia ao patrocinador o Relatório da Avaliação 

e comunica o resultado da avaliação à SOFTEX. O auditor envia a documentação da avaliação 

à SOFTEX, que insere os dados da avaliação em sua base de dados, divulga o resultado em 

seu site, assina o Acordo de Confidencialidade e armazena a documentação da avaliação. 

Quadro 2.8. Processo de avaliação. 

 
Fonte: Adaptado de SOFTEX (2011) 
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Cada subprocesso é composto de atividades que são descritas por meio das tarefas que as 

compõem. Cada tarefa é definida a partir dos itens descritos no Quadro 2.9. 

Quadro 2.9. Itens para descrição de uma tarefa. 

 
Fonte: Adaptado de SOFTEX (2011) 

 Método de Avaliação do MMPE-SI/TI (Gov) 2.5

O  Método de Avaliação MA-MMPE SI/TI (Gov) foi definido de forma a:  

• permitir a avaliação objetiva dos processos de Planejamento Estratégico de SI/TI 

de uma organização;  

• permitir a atribuição de um nível de maturidade do MR-MMPE SI/TI (Gov) com 

base no resultado da avaliação;  

• ser aplicável em qualquer domínio na Administração Pública de qualquer esfera e 

qualquer tamanho. 

O MA foi definido em conformidade com a norma internacional ISO/IEC 15504-1 (2004) 

e suas partes além de utilizar referências como Kerzner (2004), SCAMPI (SEI, 2001), OPM3 

(PMI, 2003), MPS.BR: Guia de Avaliação (SOFTEX, 2009b) e ciclo PDCA (CAMPUS, 

2004) TEIXEIRA FILHO, 2010). 

O método combina três fases, mostradas na figura 2.16, que juntas permitem avaliar uma 

organização.  

Figura 2.16. Método de Avaliação (MA) do MMPE-SI/TI (Gov). 
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Fonte: Adaptado de (TEIXEIRA FILHO, 2010) 

A seguir, são descritas as fases e processos referentes ao método de avaliação: 

Fase 1 – Planejamento e Preparação da Avaliação: os objetivos da avaliação são 

definidos. É necessária uma grande interação entre a equipe de avaliação e a organização a 

fim de evitar ou minimizar possíveis falhas. Nessa fase, o líder da equipe de avaliação e o 

patrocinador do projeto negociam e definem o escopo e tempo de duração da avaliação com 

base nos processos estabelecidos pelo modelo e formalizam um contrato entre as partes. Os 

objetivos dos processos pertencentes a essa fase são: 

• Análise de Requisitos: o líder da equipe coleta informações e busca o entendimento 

das necessidades da organização. Ele auxilia o patrocinador a relacionar os objetivos 

da avaliação com os objetivos de negócio. 

• Desenvolvimento do Plano de Avaliação: documentação de todos os aspectos da 

avaliação, incluindo requisitos, estimativas, acordos, riscos, entre outros. O 

patrocinador deve aprovar o planejamento apresentado. 

• Seleção e Preparação da Equipe: seleção de pessoas devidamente treinadas e 

preparadas para a execução da avaliação. 

• Obtenção e Análise de Evidência: coleta dos produtos de trabalho e demais 

evidências que permitam verificar se os resultados esperados dos processos definidos 

no modelo são alcançados. 
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• Preparação para Coleta de Evidência: especificação e documentação de quais são 

as estratégias de coleta de dados, incluindo as fontes de dados, ferramentas e técnicas 

a serem utilizadas e contingências de gerenciamento de risco de dados insuficientes. 

Fase 2 – Condução da Avaliação: o principal objetivo dessa fase é analisar os dados 

anteriores e coletar novos dados, de acordo com o planejamento, para que a equipe de 

avaliação verifique e julgue o quanto a organização avaliada implementa os processos do 

modelo. Os dados coletados devem ser suficientes e cobrir cada elemento do modelo, de 

acordo com o escopo estabelecido para a avaliação, de modo a proporcionar uma boa 

representatividade da execução do processo. A partir do momento que fica definido que existe 

cobertura suficiente, é possível que a graduação da organização seja obtida. Os objetivos dos 

processos pertencentes a essa fase são descritos a seguir: 

• Exame de Evidência: coleta de informações, de acordo com a evidência inicial, sobre 

os resultados esperados na implementação do processo estabelecido pelo modelo. As 

informações podem ser levantadas em reuniões ou entrevistas com os responsáveis. 

Além disso, outra finalidade é a reavaliação do planejamento de coleta de dados, 

quando necessário. 

• Verificação e Validação de Evidência: validação das descobertas iniciais e 

verificação dos resultados de implementação da organização. Essa verificação é feita 

para cada resultado implementado, de modo que a comparação com os resultados 

esperados estabelecidos pelo modelo possa ser realizada. As verificações e validações 

podem ser checadas por meio de entrevistas com os responsáveis. As falhas 

descobertas nesse processo são validadas pelos membros da organização e os acertos 

são destacados para serem incluídos no resultado da avaliação. 

• Documentação de Evidência: criação de documentos que armazenam as informações 

obtidas anteriormente, transformando os dados em registros que apontam os resultados 

da implementação pela organização (pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de 

melhoria). 

• Atribuição dos Resultados da Avaliação: indicação do grau de satisfação que um 

determinado objetivo alcançou de acordo com o modelo. A graduação da maturidade 

e/ou capacidade organizacional é guiada pelos graus de satisfação do objetivo. 

Fase 3 – Divulgação dos Resultados: de acordo com o termo ou contrato firmado na 

primeira fase, é estabelecido se os registros gerados e pertencentes à organização avaliada 
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devem ser considerados como informações confidenciais ou não. Sendo assim, os resultados 

da avaliação realizada são entregues ao patrocinador e a organização. Além disso, esses 

resultados também são submetidos ao responsável pelo modelo, que os adiciona a um banco 

de dados atribuindo um status (confidencial ou não). Esses dados são utilizados para a criação 

de um perfil da organização, que é incluído a um conjunto de outros perfis de níveis de 

maturidade e/ou capacidade das organizações avaliadas anteriormente. Os objetivos dos 

processos pertencentes a essa fase são descritos a seguir: 

• Entrega dos Resultados da Avaliação: as informações são compartilhadas com os 

interessados nos resultados da avaliação. Os resultados de acertos e falhas verificados 

nos processos em uso na organização podem ser utilizados para nortear o 

planejamento estratégico de SI/TI e a tomada de decisão. Além disso, eles refletem 

com precisão o nível de maturidade e/ou capacidade da organização avaliada. 

• Arquivamento das Informações da Avaliação: armazenamento dos registros da 

avaliação para uso futuro.  

A seguir no Quadro 2.10, são apresentados os papéis e responsabilidades dos envolvidos 

no processo de avaliação do modelo que congrega de 3 a 6 pessoas, que devem realizar a 

avaliação no período compreendido entre 1 e 5 dias.  

 

 

Quadro 2.10. Papéis e Responsabilidades dos Envolvidos na Avaliação. 

Papéis Responsabilidades 

Patrocinador 
da avaliação 

• selecionar/contratar o líder e a equipe de avaliação de acordo com os seus critérios de 
seleção, caso seja o contratante, formalizar o contrato para proceder a avaliação; 

• assegurar os recursos necessários para a realização da avaliação e disponibilizá-los 
para a equipe de avaliação; 

• participar ativamente da reunião de abertura, encerramento e comunicação dos 
resultados da avaliação, demonstrando o seu comprometimento, a importância da 
avaliação e invocando o comprometimento de todos os envolvidos; 

• avaliar a execução da avaliação, a fim de fornecer feedback ao autor do modelo, 
acerca do processo de avaliação e dos aspectos envolvidos; 

Avaliador 
líder 

• interagir com o patrocinador e planejar a avaliação; 
• assegurar o comprometimento do patrocinador e demais membros da equipe de 

avaliação com a avaliação; 
• assegurar que todos os participantes da avaliação conheçam o método de avaliação, o 

plano, os objetivos e o escopo da avaliação; 

• liderar a avaliação e produzir/revisar todos os documentos; 
• monitorar o cronograma da avaliação; 
• buscar o consenso das decisões e, se necessário, resolver conflitos e impasses durante 

a avaliação; 
• coordenar as entrevistas e apresentar os resultados da avaliação ao patrocinador; 

• produzir o relatório da avaliação final e enviá-lo ao patrocinador; 
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• comunicar o resultado da avaliação ao autor do modelo; 

Equipe de 
avaliação 

• verificar os resultados a partir dos indicadores observados; 

• realizar as entrevistas; 
• caracterizar o grau de implementação dos resultados; 
• identificar pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria; 

• decidir o nível de maturidade a ser atribuído à organização avaliada. 

Fonte: (TEIXEIRA FILHO, 2010) 

Os resultados observados na implementação de um processo são consequência da 

execução de melhores práticas. Outros indícios podem corroborar com a implementação de 

uma melhor prática, tais como: atas de reuniões de status ou de revisão por pares podem ser 

consideradas como prova. Os membros da organização podem afirmar através de 

questionários ou entrevistas que um resultado é atingido ou uma melhor prática é aplicada. 

Esses potenciais artefatos/indicadores podem ser usados como evidência objetiva para 

verificar e comprovar a aplicação/uso das melhores práticas do modelo e estão classificados 

em três tipos:  

• Artefatos Diretos: são resultados tangíveis observados diretamente a partir da 

implementação de uma melhor prática. Uma parte integral para verificação da 

implantação das melhores práticas. Podem ser explícitos ou implícitos, uma instrução 

prática ou associada a algum material informativo. Exemplos: produtos de trabalho 

constantes no modelo, produtos para estabelecer e manter um determinado resultado, 

documentos, produtos entregues, materiais de treinamento, etc. 

• Artefatos Indiretos: são consequência da realização de uma melhor prática que possa 

justificar sua implementação, mas que por ventura, não realizou efetivamente o 

resultado esperado do processo. Este tipo de indicador é especialmente útil quando há 

dúvidas sobre a intenção da melhor prática ter sido preenchida (por exemplo, um 

artefato existe, mas não há nenhuma indicação de onde veio ou quem trabalhou para 

desenvolvê-lo e como ele é usado). Exemplos: produtos de trabalho constantes no 

modelo, reuniões, resultados de análise, relatórios de status e/ou medidas de 

desempenho. 

• Afirmações: são depoimentos orais ou escritos, confirmando a implementação de um 

resultado esperado ou uma melhor prática. São geralmente fornecidos pelos 

implementadores da melhor prática e/ou clientes internos ou externos, mas também 

pode incluir outros interessados (por exemplo, gerentes, fornecedores). Exemplos: 

respostas do questionário, entrevistas e apresentações. 
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2.5.1.1 Regras para Caracterização 

O Quadro 2.11 traz os aspectos que devem ser considerados para caracterizar cada  

resultado esperado do processo e de cada resultado esperado de atributo do processo como  T 

(Totalmente Implementado), L (Largamente Implementado), P (Parcialmente Implementado) 

ou N(Não Implementado). Ele apresenta as características que devem ser observadas na 

organização a fim de identificar o grau de implementação que deve ser atribuído. 

A partir dos resultados da verificação e das entrevistas realizadas, caracteriza-se o grau de 

implementação de cada resultado esperado do processo e de cada resultado esperado de 

atributo do processo, de acordo com o Quadro 2.11.  

Onde o resultado não possa ser avaliado, por conta do estágio de desenvolvimento em que 

se encontra,  deve-se atribuir NA (não avaliado). Quando um resultado estiver fora do escopo 

da avaliação deve-se atribuir F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2.11. Regras para Caracterização do Grau de Implementação. 

Escala Situação Caracterização  Porcentagem 

F Fora do escopo  
 

O resultado esperado está fora do escopo da avaliação, 
conforme documentado no plano da avaliação. 

- 

NA Não avaliado  O trabalho não está numa fase de desenvolvimento que 
permite atender ao resultado ou não faz parte do escopo do 
projeto atender ao resultado. 

- 

N Não 
implementado 

Existe pouca ou nenhuma evidência de implementação do 
atributo no processo avaliado  

• Qualquer situação diferente das citadas abaixo  

0% a 15%  

P Parcialmente 
implementado 

Existe alguma evidência de um enfoque para o atributo e de 
alguma implementação do atributo no processo avaliado. 
Alguns aspectos de implementação não são possíveis de 
predizer.  

• O indicador direto não está presente ou é julgado 
inadequado  

• Artefatos/afirmações sugerem que alguns aspectos do 
resultado esperado estão implementados  

• Pontos fracos foram documentados  

> 15% a 50%  
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L Largamente 
implementado 

Existe evidência de um enfoque sistemático e de um grau 
significativo de implementação do atributo no processo 
avaliado. Existem pontos fracos para este atributo no processo 
avaliado.  

• O indicador direto está presente e é julgado adequado  
• Existe pelo menos um indicador indireto e/ou 

afirmação confirmando a implementação  
• Foi percebido um ou mais pontos fracos substanciais  

> 50% a 85%  

T Totalmente 
implementado 

Existe evidência de um enfoque completo e sistemático para o 
atributo no processo avaliado e de sua plena implementação. 
Não existem pontos fracos relevantes para este atributo no 
processo avaliado.  

• O indicador direto está presente e é julgado adequado  
• Existe pelo menos um indicador indireto e/ou 

afirmação confirmando a implementação  

• Não foi percebido nenhum ponto fraco substancial 

> 85% a 100%  

Fonte: (TEIXEIRA FILHO, 2010) 

Após caracterizar o grau de implementação de cada resultado de processo e de cada 

atributo de processo, a equipe de avaliação, por meio de consenso, caracteriza o grau de 

implementação de cada processo como SATISFEITO ou NÃO SATISFEITO de acordo com 

as regras para agregação estabelecidas no Quadro 2.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2.12. Regras para Agregação dos Resultados. 

Condição Resultado Comentários 
Todos X (isto é, todos T, ou todos L, 
ou todos P, ou todos N) e os 
incompletos NA (Não Avaliado)  
 

X  Todas as instâncias têm a mesma caracterização.  

Todos L ou T  L  Todas as instâncias são caracterizadas como L ou T. 

Existe algum P, mas não existe N L ou P A equipe de avaliação que decide se vai aplicar L ou P.  
Existe algum N  N, P ou L  A equipe de avaliação que decide se vai aplicar N, P ou 

L.  
Resultado Esperado F (Fora do 
Escopo) 

F O resultado esperado foi declarado fora do escopo da 
avaliação no plano da avaliação. 

Fonte: (TEIXEIRA FILHO, 2010) 

As regras para caracterizar o grau de implementação dos processos da organização 

definem que um processo está SATISFEITO quando: 
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• Todos os resultados esperados para o processo foram caracterizados como T (Totalmente 

implementado) ou L (Largamente implementado). 

• A caracterização dos atributos de processo satisfaz às exigências do Quadro 2.13. 

Em qualquer outra situação o processo é caracterizado como NÃO SATISFEITO. 

Quadro 2.13. Caracterização de Atributos do Processo. 

Nível Atributos do Processo  Caracterização  
1 AP 1.1 – o processo é executado L ou T 
2 AP 1.1 – o processo é executado 

AP 2.1 – o processo é gerenciado 
AP 2.2 – os produtos de trabalho são gerenciados 

T 
L ou T  
L ou T 

3 AP 1.1 – o processo é executado 
AP 2.1 – o processo é gerenciado 
AP 2.2 – os produtos de trabalho são gerenciados 
AP 3.1 – o processo é definido 
AP 3.2 – o processo é implementado 

T 
T 
T 
L ou T  
L ou T 

4 AP 1.1 – o processo é executado 
AP 2.1 – o processo é gerenciado 
AP 2.2 – os produtos de trabalho são gerenciados 
AP 3.1 – o processo é definido 
AP 3.2 – o processo é implementado 
AP 4.1 – o processo é medido 
AP 4.2 – o processo é controlado 

T 
T 
T 
T 
T 
L ou T  
L ou T 

5 AP 1.1 – o processo é executado 
AP 2.1 – o processo é gerenciado 
AP 2.2 – os produtos de trabalho são gerenciados 
AP 3.1 – o processo é definido 
AP 3.2 – o processo é implementado 
AP 4.1 – o processo é medido 
AP 4.2 – o processo é controlado 
AP 5.1 – o processo é inovado e melhorado 
AP 5.2 – o processo é otimizado continuamente 

T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
L ou T  
L ou T 

Fonte: (TEIXEIRA FILHO, 2010) 

Segundo a ISO/IEC 15504-4 (2003), as lacunas encontrados nos atributos de processo 

podem gerar consequências graves para uma organização, de forma que quanto mais próximo 

dos níveis de capacidade iniciais maior é a gravidade proporcionada pela falha no processo 

(ver Quadro 2.14). 

Quadro 2.14. Consequências entre os Gaps dos Atributos de Processo. 

Atributos de processo Consequências potenciais Gravidade das 
consequências 

AP 1.1 – o processo é 
executado 

• Processos faltando produtos de trabalho e resultados 
dos processos não alcançados; 

Maior 
 
 
 
 
 
 

AP 2.1 – o processo é 
gerenciado 
 

• Os custos ou o tempo são extrapolados e a utilização 
dos recursos é ineficiente; 

• Falta de entendimento dos papéis e responsabilidades, 
decisões descontroladas e incertezas quanto à 
capacidade de cumprir com os objetivos determinados 
de custo e tempo; 
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AP 2.2 – os produtos 
de trabalho são 
gerenciados 
 

• A qualidade e integridade do produto são 
imprevisíveis, o controle de versões é descontrolado, 
surge aumento de custos de suporte, surgem problemas 
de integração e aumento dos custos de retrabalho; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Menor 

AP 3.1 – o processo é 
definido 
 

• A identificação de novos processos, melhores práticas 
e lições aprendidas não está definida, publicada e 
disponibilizada na organização; 

• Não foi estabelecido um processo para melhoria da 
organização; 

AP 3.2 – o processo é 
implementado 
 

• O processo implementado não incorpora a 
identificação de melhores práticas e lições aprendidas, 
o desempenho dos processos na organização é 
inconsistente; 

• Perda de oportunidade para compreender o processo e 
identificar melhorias. 

AP 4.1 – o processo é 
medido 
 

• Nenhuma análise quantitativa, que apresente quão bem 
os objetivos de desempenho do negócio se situam, é 
realizada; 

• Nenhuma habilidade quantitativa para detectar 
problemas precoces de desempenho é realizada; 

AP 4.2 – o processo é 
controlado 

• O processo não é estável, capaz, ou previsível dentro 
dos limites preestabelecidos; 

• Os objetivos quantitativos de desempenho e objetivos 
do negócio não são satisfeitos; 

AP 5.1 – o processo é 
inovado e melhorado 

• Os objetivos para melhoria do processo não estão 
claramente definidos; 

• As oportunidades de melhoria não estão claramente 
identificadas; 

AP 5.2 – o processo é 
otimizado 
continuamente 

• Impossibilidade para exercer um processo de mudança 
eficaz de forma a atingir os objetivos relevantes de 
melhoria do processo; 

• Incapacidade de avaliar a eficácia das mudanças no 
processo. 

Fonte: (TEIXEIRA FILHO, 2010) 
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3  
DETALHAMENTO DO ESTUDO 

DE CASO 

Este capítulo apresenta um detalhamento do estudo de caso realizado durante essa 

pesquisa, apontando os resultados obtidos e está estruturado nas seguintes seções: 

1. Levantamento sobre PE SI/TI na Administração Pública Estadual: etapas e 

resultado do levantamento realizado na Administração pública estadual sobre a 

existência de Planejamento Estratégico institucional e de TI; 

2. Escolha das unidades de análise: processo que levou a escolha de quantas e quais 

organizações seriam avaliadas pelo MMPE SI/TI (Gov); 

3. Caracterização das organizações: informações sobre as organizações que foram 

avaliadas e sobre as entrevistas realizadas; 

4. Realização das avaliações: detalhes e resultados obtidos das avaliações. 

 Levantamento sobre PE SI/TI na APE 3.1

Seguindo a metodologia descrita da seção 1.3, o primeiro passo após o estudo exploratório 

foi a realização de um levantamento nos órgãos e secretarias do Governo de Pernambuco 

acerca da existência de Planejamento Estratégico de TI.  

O levantamento inicial teve por objetivo traçar um perfil das organizações públicas da 

Administração Pública do Governo do Estado de Pernambuco (APE), no que se refere ao PE 

SI/TI, além de subsidiar a pesquisadora na escolha das organizações onde seriam realizadas as 

avaliações. 

A fim de conceder maior credibilidade ao levantamento, perante às organizações 

pesquisadas, a pesquisadora, que é servidora da Agência Estadual de Tecnologia da 

Informação (ATI), procurou a Gerência de Relacionamento de Governo (GRG) desta agência 
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para que o questionário do levantamento fosse enviado através da ATI. A gerência considerou 

que o levantamento poderia conter outras perguntas do interesse da agência.  

Assim sendo, foi adicionado ao questionário outro conjunto de perguntas. Tendo em vista 

que as perguntas inseridas não eram relevantes para a pesquisa aqui descrita e foram 

consideradas confidenciais pela ATI, as perguntas utilizadas no contexto da pesquisa, tinham 

como possibilidade de resposta “sim” ou “não” e estão descritas abaixo:  

• A organização possui Planejamento Estratégico Institucional (PEI)? 

• A organização possui Planejamento Estratégico de SI/TI (PE SI/TI) ou Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação (PDTI)? 

• A organização possui um Comitê de TI constituído formal ou informalmente? 

O levantamento inicial ocorreu entre agosto e novembro de 2011. O questionário foi 

enviado aos gestores de TI das 73 (setenta e três) organizações que faziam parte da APE 

durante esse período. 

Foram obtidas apenas 33 (trinta e três) respostas, o que representou  45% (quarenta e cinco 

por cento) do universo contemplado. 

Tendo considerado o número de respostas baixo, a pesquisadora obteve através da ATI os 

contatos dos gestores de TI da APE e entrou em contato com eles, a fim de obter mais 

respondentes para as perguntas acima descritas.  

Nesse segundo momento, compreendido entre os meses de Janeiro e março de 2012, foi 

possível obter respostas de mais 11 organizações, totalizando 44 respondentes, que 

representou  60% (sessenta por cento) do universo contemplado. 

Os resultados obtidos podem ser vistos no Quadro 3.1: 

Quadro 3.1. Resultado Levantamento PE SI/TI 

Pergunta realizada 
 Quantidade de 

respostas sim 
 

1. Documentos de 
Planejamento Existentes no 
órgão: 

PEI 22 50% 
PE SI/TI 5 11% 

2. Existência de um comitê de TI 3 7% 

Fonte: elaborado pela autora. 

 A Escolha das Unidades de Análise 3.2
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Considerando o cenário apresentado na seção anterior, verificou-se que apenas cinco (5) 

organizações da APE seriam possíveis candidatas a terem seus processos de PE SI/TI 

avaliados segundo o MMPE SI/TI (Gov).  

Tal conclusão se deveu ao fato de o processo Promover Consciência Estratégica (PCE), 

pertencente ao nível 1 do MMPE SI/TI (Gov), possuir resultados esperados que, para serem 

evidenciados faz-se necessário que existam produtos de trabalho associados a eles, a saber: 

• Resultados esperados:  

o PCE-RE-01: Os objetivos de negócio e de SI/TI são identificados; 

o PCE-RE-02: A estrutura do processo que inclui um conjunto de processos 

necessários para alcançar os objetivos de negócio e de SI/TI é identificado e 

definido; 

o PCE-RE-03: A estratégia para definição, implementação e melhoria de processos é 

definida e o suporte para habilitar a estratégia é fornecido; 

o PCE-RE-04: A missão, visão, valores, cultura, objetivos e metas tanto da 

organização quanto de SI/TI são conhecidos e compartilhados com todos os 

indivíduos da organização; 

o PCE-RE-05: Cada indivíduo na organização compreende seu papel na consecução 

dos objetivos de negócio e de SI/TI e é capaz de desempenhá-lo; 

o PCE-RE-06: Um comitê estratégico de SI/TI é estabelecido. 

• Produtos de Trabalho não evidenciados pelo levantamento realizado: 

o PCE-PT-01: Plano Estratégico de SI/TI [RE: 1, 2, 3, 4, 5, 6]; 

o PCE-PT-12: Estruturação do comitê estratégico de SI/TI [RE: 6]; 

A classificação de um resultado esperado de um determinado processo como “Não 

implementado”, impossibilita que o processo seja considerado “Satisfeito” e 

consequentemente impede a organização de ser classificada no nível ao qual esse processo 

pertence (TEIXEIRA FILHO, 2010). Sendo assim, empresas que não possuem os produtos de 

trabalho PCE-PT-01 e PCE-PT-12, não atingem o resultado esperado PCE-RE-006 do 

processo Promover Consciência Estratégica que pertence ao Nível 1 do MMPE SI/TI (Gov),  

ficando portanto, impossibilitadas de atingir o nível 1 do MMPE SI/TI (Gov). 

Seguiu-se então a etapa de contato direto junto às 5 (cinco) organizações que, segundo o 

levantamento realizado, possuíam PE SI/TI, a fim de que estas autorizassem avaliação de seus 
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processos de PE SI/TI. Após várias tentativas, três delas aceitaram marcar reunião para 

conhecer melhor o modelo. 

A partir daí seguiu-se uma sequência de apresentações, em algumas organizações foi 

necessário realizar até quatro apresentações, para diferentes níveis hierárquicos, a fim de obter 

autorização para avaliação. A complexidade para obtenção da autorização foi diferente em 

cada uma das organizações, maiores detalhes são fornecidos na próxima seção.  

Após essa etapa, duas organizações aceitaram realizar as avaliações, dentro do período de 

tempo possível para a conclusão dessa pesquisa. As dificuldades enfrentadas, os artefatos 

criados e os resultados obtidos durante as avaliações estão descritos ao longo deste capítulo. 

Assim sendo, conforme descrito em Yin (2010), a escolha das organizações, nas quais as 

avaliações foram realizadas, se deu pelos critérios de viabilidade de execução, disponibilidade 

da organização e facilidade de acesso.  

 Preparação para Realização do Estudo de Caso 3.3

Durante o estudo bibliográfico realizado sobre os métodos de avaliação, descritos na seção 

2.4, e sobre o MA do MMPE SI/TI (Gov) foi possível verificar que um conjunto de artefatos 

precisaria ser criado a fim de auxiliar o processo de realização das avaliações, uma vez que, 

havia menção no detalhamento das fases do MA, em (TEIXEIRA FILHO, 2010), mas não 

havia modelos para esses artefatos. Assim sendo, foram criados os seguintes modelos de 

artefatos: 

• Plano de Avaliação (Apêndice A): documento que contém as informações sobre o que, 

como e onde acontecerá a avaliação. É elaborado na fase 1 de “Planejamento da 

avaliação” conforme previsto na atividade “Desenvolvimento do Plano de Avaliação” 

desta fase. São elencadas informações tais como: dados sobre a organização, cronograma, 

escopo, patrocinador e equipe de avaliação, bem como a lista de pessoas que serão 

entrevistadas durante a avaliação (TEIXEIRA FILHO, 2010).  

• Acordo de Confidencialidade (Apêndice B): documento que assegura a organização que 

toda informação reunida ou derivada através dos instrumentos de avaliação (como 

questionários, discussões ou entrevistas) serão tratados pela equipe de avaliação como 

confidenciais e não serão reportados para ninguém fora da equipe de avaliação. É assinado 

por todos os membros da equipe de avaliação e é entregue ao patrocinador da avaliação. 
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Há ainda a opção de a empresa autorizar a publicação dos resultados obtidos, conforme 

previsto na fase 3 de “Divulgação dos Resultados” (TEIXEIRA FILHO, 2010). 

• Planilha de avaliação (Apêndice C): Documento que permite registrar informações 

acerca dos artefatos apresentados como comprovação do alcance dos resultados esperados 

dos processos a serem avaliados. Permite classificar os artefatos em diretos, indiretos e 

afirmações, bem como fazer observações a respeito dos pontos fortes e fracos  da 

organização avaliada. É utilizando tanto pelo avaliador interno que deve registrar nela 

todas as informações sobre os artefatos relevantes para a avaliação durante a atividade de 

“Obtenção e Análise de Evidência” pertencente a fase 1 de “Planejamento da avaliação”, 

quanto pelo avaliador líder que durante as atividades de “Exame de Evidência”, 

“Verificação e Validação de Evidência” e “Documentação de Evidência” pertencentes a 

fase 2 de “Condução da Avaliação” confronta as informações fornecidas pelo avaliador 

interno e registrando os resultados obtidos, os pontos fortes e fracos e oportunidades de 

melhoria encontradas (TEIXEIRA FILHO, 2010).  

• Relatório de Avaliação (Apêndice D): Resume os acontecimentos do processo de 

avaliação, contendo não mais as informações sobre o que foi planejado mas como de fato 

ocorreu durante a avaliação (ex. cronograma executado ao invés do planejado). 

Adicionalmente, traz uma consolidação dos dados reportados na planilha de avaliação em 

formato texto a fim de que as informações contidas possam ser mais facilmente entendidas 

pelo patrocinador da avaliação e demais interessados. Ele servirá de insumo para que 

organização avaliada inicie a fase de melhoria do ciclo de implantação do MMPE SI/TI 

(Gov). Para atingir os objetivos acima citados, este relatório informa: (i) a caracterização 

do grau de implementação de cada resultado esperado (RE) de processo, de cada resultado 

esperado de atributo do processo (RAP) e de cada atributo de processo (Totalmente, 

Largamente, Parcialmente ou Não implementado); (ii) a caracterização do grau de 

implementação de cada processo (SATISFEITO ou NÃO SATISFEITO); a (iii) 

identificação dos pontos fortes e fracos, associados a indicação de quais melhores práticas 

podem ser utilizadas para atingir resultados esperados que não foram alcançados ou 

mesmo para aumentar o grau de implementação de um determinado resultado esperado. 

Este documento está previsto no MMPE na atividade “Entrega dos Resultados da 

Avaliação” da  fase 3 de“Divulgação dos Resultados” (TEIXEIRA FILHO, 2010). 

• Resultado da avaliação (Apêndice E): documento que contém a agregação dos 

resultados obtidos para cada processo que foi avaliado na organização (SATISFEITO ou 
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NÃO SATISFEITO). Esses devem ser submetidos ao responsável pelo modelo, que os 

adiciona a um banco de dados atribuindo um status (confidencial ou não), de acordo com 

o que foi solicitado pela organização. Esses dados são utilizados para a criação de um 

perfil da organização, que é incluído em um conjunto de outros perfis de níveis de 

maturidade e/ou capacidade das organizações avaliadas anteriormente (TEIXEIRA 

FILHO, 2010). 

As primeiras apresentações para as organizações deixaram transparecer que algumas 

etapas do MA não poderiam ser seguidas conforme descrito e revelaram a necessidade de 

criação de outros artefatos, a saber: 

• Proposta de Avaliação (Apêndice F): documento que descreve sucintamente os 

objetivos da avaliação  e quais as premissas para que ela possa acontecer. É o documento 

entregue no primeiro contato com a organização a ser avaliada.  

• Diário de Avaliação (Apêndice G): fornece um resumo do MMPE SI/TI Gov associando 

os produtos de trabalho e as melhores práticas necessárias para o alcance de um 

determinado Resultado Esperado.  

• Guia de Referência (Apêndice J): Este guia contém a descrição geral do MMPE SI/TI 

(Gov) e detalha o Modelo de Referência e as definições comuns necessárias para seu 

entendimento e aplicação. 

• Guia de Avaliação (Apêndice K): descreve o método de avaliação do MMPE SI/TI 

(Gov).  

Adicionalmente, verificou-se que a pessoa identificada como patrocinador da avaliação 

(pessoa que tem o poder de permitir a realização da avaliação) não teria condições, devido a 

restrições de agenda, de executar todas as atividades atribuídas a ele pelo MA. 

Assim sendo, ficou decidido que patrocinador indicaria um servidor que pudesse executar 

tais atividades. Tal papel, por não não estar explicitamente descrito no MA, foi denominado 

de “Avaliador Interno”. A ele foram dadas as seguintes atribuições: 

• Participar efetivamente do processo de avaliação, assegurando os recursos necessários 

para a realização da avaliação; 

• avaliar a execução da avaliação, a fim de fornecer feedback ao autor do modelo, acerca do 

processo de avaliação e dos aspectos envolvidos. 
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Em todas as avaliações a equipe de avaliação foi composta pelo avaliador interno e por 

três avaliadores externos: Verlaynne Rocha (avaliadora Líder), Leonardo Araujo e Sílvio Sá, 

todos mestrandos do Centro de Informática da UFPE (CIn/UFPE) pertencentes ao Grupo de 

Pesquisa em Gerência de Projetos (GP2) cujas pesquisas abordam temas na subárea de 

Planejamento Estratégico de TI. 

As avaliações seguiram as fases existentes na MA do MMPE SI/TI (Gov) que, conforme 

descrito no item 1.3, estão contidas na metodologia da pesquisa. 

 Caracterização das Organizações 3.4

Durante as reuniões descritas na seção anterior,  um dos pré-requisitos solicitados por 

todas as organizações foi de que a mesma não fosse identificada nesta pesquisa, assim como, 

que as informações e resultados obtidos fossem publicados apenas de forma que não 

permitisse a identificação da organização. Dessa forma, iremos utilizar a identificação de A e 

B para designar cada uma das organizações avaliadas. 

Pelo motivo acima explicitado, e tendo em vista que dentro da APE, quanto à natureza, 

cada organização é única, não foi possível caracterizar as organizações de acordo com a 

natureza, uma vez que tal classificação as identificaria. 

A caracterização da organização visou identificar o tamanho da área de TI, os tipos de 

atividades de TI executadas e a quantidade de projetos relacionados à TI, para tal foram 

colhidas as seguintes informações: 

• Total de colaboradores da organização; 

• Total de colaboradores da organização que trabalham com TI; 

• Resumo das atividades de TI existentes na organização; 

•  Quantidade de projetos de TI previstos para o exercício corrente. 

No que diz respeito a caracterização do avaliador interno, buscou-se identificar se o perfil 

do mesmo estava adequado ao papel que ele precisaria desempenhar, sendo elas: 

•  Formação; 

• Cargo que ocupa na organização; 

• Tempo que atua profissionalmente na área de TI; 

• Tempo que atua profissionalmente na organização. 

3.4.1 Organização A 
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Caracterização da organização: 

• Total de colaboradores da organização: aproximadamente 600 colaboradores. 

• Total de colaboradores da organização que trabalham com TI: aproximadamente 73 

colaboradores; 

• Resumo das atividades de TI existentes na organização:  

o Planejamento, normatização, coordenação, controle, avaliação e execução das 

atividades de tecnologia da informação e de comunicação 

• Quantidade de Projetos de TI previstos para o exercício corrente: Em média 90 projetos, 

entre estratégicos, táticos e operacionais. 

Caracterização do avaliador interno: 

• Formação: Ciência da Computação, Especialização em engenharia de produção - Gestão 

da Informação e Mestrado em engenharia de produção 

• Cargo que ocupa na organização: Assessora de Planejamento e Gestão 

• Tempo que atua profissionalmente na área de TI:  19 anos 

• Tempo que atua profissionalmente na organização: 9 anos 

3.4.2 Organização B 

Caracterização da organização: 

• Total de colaboradores da organização: aproximadamente 520 colaboradores. 

• Total de colaboradores da organização que trabalham com TI: aproximadamente 260 

colaboradores entre públicos e terceiros que trabalham dentro da organização; 

• Resumo das atividades de TI existentes na organização:  

o Planejamento, normatização, coordenação, controle, avaliação, execução e 

contratação das diversas atividades de tecnologia da informação e de 

comunicação; 

•  Quantidade de projetos de TI previstos para o exercício corrente: Em média 250 projetos, 

entre estratégicos e internos. 

Caracterização do avaliador interno: 

• Formação: Graduação em Ciência da Computação 

• Cargo que ocupa na organização - Analista Consultor 
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• Tempo que atua profissionalmente na área de TI: 20 anos 

• Tempo que atua profissionalmente na organização: 7 anos 

 Realização do Estudo de Caso 3.5

3.5.1 Organização A 

Os primeiros contatos foram feitos em julho de 2011. Inicialmente foi feita uma 

apresentação para o gestor e para a assessora de planejamento. Em seguida, foi realizada uma 

apresentação para a diretoria e presidência da organização. 

Nessa apresentação ficou determinado que o patrocinador seria gestor de planejamento, 

mas como este não teria condições, por restrições de agenda de cumprir com todas as 

responsabilidades deste papel foi designada como Avaliadora interna a assessora de 

planejamento. 

Mesmo já tendo havido duas apresentações foi levantado por parte da avaliadora interna 

que seria necessário um treinamento mais detalhado em relação ao modelo e ao método de 

avaliação para que esta pudesse se tornar apta a participar efetivamente da avaliação. 

Conforme previsto durante a realização das apresentações iniciais, foi criada uma etapa 

anterior ao Planejamento e Preparação da Avaliação, prevista pelo modelo, que denominou-se 

“Treinamento do avaliador interno”. 

Embora a alta gestão tenha autorizado a realização da avaliação a falta de priorização 

dessa atividade em detrimento de outras já realizadas pela servidora levou a vários adiamentos 

para a realização do treinamento e das fases previstas no MA. 

O treinamento foi realizado em duas manhãs de dias alternados. 

O Avaliador Interno optou por realizar uma avaliação Nível 1. 

Após conhecer melhor o modelo e saber melhor quais seriam suas responsabilidades, a 

avaliadora interna informou que, por restrições em sua agenda, não seria possível realizar a 

avaliação em dias corridos, conforme prevê o MA. Seria necessário que as etapas ocorressem 

em dias alternados e que fosse dado um tempo de pelo menos 30 dias para que a mesma 

pudesse reunir as evidências necessárias e tentasse viabilizar as entrevistas necessárias para a 

realização de avaliação para o nível 1(Inicial/Ad hoc) do MMPE SI/TI (Gov). 
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As planilhas de avaliação foram consideradas complexas e foi solicitado algum 

instrumento que contivesse os produtos de trabalho associados ao alcance de cada resultado 

esperado, a fim de facilitar o entendimento sobre quais evidências precisariam ser obtidas. As 

Assim sendo, foi utilizado o “Diário de Avaliação”, já descrito neste capítulo e foi 

concedido o prazo de 30 dias solicitado. 

Durante esse período a avaliadora interna enviou várias vezes o diário de avaliação à 

pesquisadora a fim de dirimir dúvidas em relação a que tipos de artefatos poderiam servir 

como evidência da existência de um determinado produto de trabalho. Após findado o prazo 

inicialmente concedido, foi solicitado um novo prazo de 15 dias para a realização da 

avaliação, sendo este novamente concedido. 

As fases da avaliação foram executadas conforme descrito no Quadro 3.2 

Quadro 3.2. Detalhamento das fases da avaliação na organização A 

Fase Duração Processos suas Atividades 
(em ordem de execução) 

Participantes 

1.Planejamento 

e Preparação 

da avaliação 

Dia 1 

(1 turno – 
manhã ou 

tarde) 

1.3 - Seleção e Preparação da Equipe 
• A seleção da equipe ocorreu em etapa 

realizada nas reuniões anteriores a 
avaliação. 

1.1 - Análise dos requisitos: 
• Alinhamento dos objetivos da avaliação e 

os objetivos de negócio. 
• Assinatura do termo de confidencialidade 
1.3 - Seleção e Preparação da Equipe 
• Apresentação simplificada sobre o MR e 

MA (30 min). 
1.4 - Obtenção e Análise de Evidência 
• Etapa realiza antes no início da avaliação 

durante o período de preenchimento do 
diário da avaliação. 

1.5 - Preparação para coleta de Evidências 
• Esclarecimento de dúvidas em relação aos 

documentos necessários. 
• Escolha/registro das pessoas a serem 

entrevistadas. 
1.2 - Desenvolvimento do Plano de 
Avaliação: 
• Devido a dependência da conclusão de 

atividades de outros processos dessa fase, 
este processo foi executado após a 
finalização dos demais processos. 

• Preenchimento do documento modelo 
(ver Apêndice A) do Plano de Avaliação. 

• Definição do cronograma: por conta da 
impossibilidade da avaliação ser em dias 
contínuos e conhecidos previamente, o 
cronograma não foi definido em datas 

• 3 avaliadores 
externos, 

•  avaliador interno. 
•  patrocinador da 

avaliação. 
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mas em dias e turnos necessários para 
realização da avaliação 

• Aprovação do Plano de Avaliação 
 

2.Condução da 

Avaliação 

Dia 2 e 3 

(1 turno – 
manhã ou 

tarde) 

2.1 - Exame de evidência 
2.2 - Verificação e Validação de Evidência 
2.3 - Documentação da Evidência 
• Todos os processos acima descritos, são 

realizados para cada uma das evidencias 
dos resultados esperados de cada 
processo. Algumas evidências podem 
servir de comprovação da execução de 
mais de uma melhor prática ou de mais de 
um resultado esperado de processo. 

• Resultados, evidências,  falhas e acertos 
foram registrados na planilha de 
avaliação. 

• Realização de 7 entrevistas: Presidente, 
Diretor, Gerente de planejamento, 
Gerente de desenvolvimento, Gerente de 
Infraestrutura, analista de banco de dados, 
analista de desenvolvimento. 

• Caracterização do grau de implementação 
dos  Resultados Esperados dos Processos 
e dos Resultados Esperados dos Atributos 
do Processos. 

• Agregação das caracterizações dos 
Resultados Esperados dos Atributos do 
processo para tornar possível a 
caracterização dos Atributos do 
Processos. 

• Caracterização do grau de implementação 
dos processos 

 
2.4 - Atribuição dos resultados da 
Avaliação. 
• Resultados, evidências e falhas e acertos 

foram registrados na planilha de 
avaliação. 

3.1 - Entrega dos resultados 
• Comunicação dos resultados da avaliação, 

ressaltando pontos fortes, fracos e 
oportunidades de melhoria. 

• Entrega do documento de Resultado da 
Avaliação (ver Apêndice E) 

• Encerramento da avaliação 

• 3 avaliadores 
externos, 

•  avaliador interno. 

3.Divulgação 

dos Resultados 

Dia 4  

(e-mail) 

3.1 - Entrega dos resultados 
• Envio do Relatório da Avaliação. 

 
 

• Avaliador Líder 
•  Avaliador interno e 

 patrocinador da 
avaliação. 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Embora a avaliação tenha acontecido ao longo de 1 mês, somando os apenas os turnos 

(podendo ser manhã ou tarde) efetivamente gastos durante o processo de avaliação a mesma 

teve uma duração de 3 turnos, sendo concluída em dezembro de 2012. 

3.5.2 Organização B 

3.5.2.1 Convencimento da organização 

Os primeiros contatos e apresentações ocorreram em novembro de 2011. Inicialmente foi 

feita uma apresentação para toda equipe da área de planejamento e para alguns gestores da 

área de TI, num total de 11 pessoas. O processo teve boa receptividade e o gestor da área de 

planejamento indicou que marcaria uma reunião com os gestores do alto escalão, sem a 

autorização dos quais a avaliação não poderia ocorrer. 

Passaram-se 3 meses, e mesmo com muitas cobranças a reunião não havia sido marcada 

devido a falta de disponibilidade de agenda dos gestores. Passados outros 3 meses o gestor de 

planejamento precisou se afastar do cargo devido a um problema de saúde, a previsão de 

afastamento foi de  4 meses. 

Assim sendo, foi realizado contato com a nova gestora de planejamento. Em virtude de ela 

não ter participado da primeira apresentação do modelo e de ter havido algumas mudanças de 

pessoal na gerência de planejamento, foi solicitado que fosse feita uma nova apresentação, 

marcada para o mês seguinte. 

A apresentação foi realizada e a gestora de planejamento ficou responsável por  repassar o 

material para a alta gestão a fim de conseguir aprovação para realização da avaliação. Após 4 

meses, foi possível fazer uma apresentação e obter a autorização para realização da avaliação. 

Foi designada a gestora geral de TI como patrocinadora da avaliação e a gestora de 

planejamento como a valiadora interna. 

Mesmo já tendo havido três apresentações a avaliadora interna destacou a importância de 

um treinamento mais detalhado em relação ao modelo e ao método de avaliação para que esta 

pudesse se tornar apta a participar efetivamente da avaliação. Assim como no primeiro estudo 

de caso foi realizada uma etapa anterior a de Planejamento e Preparação da Avaliação, 

prevista pelo modelo, que foi denominada “Treinamento do avaliador interno”. 

Embora a gestora de planejamento tenha se mostrado bastante interessada em aprofundar 

seus conhecimentos no MR e MA do MMPE SI/TI(Gov) e nos possíveis benefícios que a 
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avaliação poderia trazer à organização, em virtude da falta disponibilidade de agenda, o 

treinamento só pode ser marcado para o mês seguinte. 

O treinamento foi realizado em duas manhãs de dias alternados.  

Após o treinamento, a avaliadora interna considerou mais adequada a realização de uma 

avaliação Nível 2. 

Após conhecer melhor o modelo e saber melhor quais seriam suas responsabilidades e 

levando em consideração que se tentaria uma avaliação para o nível 2 (Gerenciado) do 

MMPE SI/TI (Gov), avaliadora interna solicitou que  fosse dado um prazo de 60 dias para que 

a mesma pudesse reunir as evidências necessárias e tentasse viabilizar as entrevistas previstas. 

Adicionalmente informou que, por restrições em sua agenda, não seria possível realizar a 

avaliação em dias corridos, seria necessário que as etapas ocorressem em dias alternados. 

As planilhas de avaliação foram consideradas de difícil preenchimento e foi solicitado 

algum instrumento que contivesse os produtos de trabalho associados a cada resultado 

esperado, facilitando a identificação de quais evidências precisariam ser obtidas. 

Assim sendo, foi enviado o  “Diário de Avaliação”, já descrito neste capítulo e foi 

concedido o prazo solicitado de 60 dias para que a mesma pudesse reunir as evidências, 

tirando dúvidas sempre que necessário, o que aconteceu várias vezes. 

Findado o prazo concedido, a avaliadora interna solicitou que a primeira reunião fosse 

marcada para o mês seguinte pois ela iria tirar férias. Ao retornar de férias iniciou-se 

efetivamente as  fases da avaliação, que foram executadas conforme descrito no Quadro 3.3 a 

seguir:  

Quadro 3.3. Detalhamento das fases da avaliação na organização B 

Fase Duração Processos suas Atividades 
(em ordem de execução) 

Participantes 

1.Planejamento 

e Preparação 

da avaliação 

Dia 1 

(1 turno – 
manhã ou 

tarde) 

1.3 - Seleção e Preparação da Equipe 
• A seleção da equipe ocorreu em etapa 

realizada nas reuniões anteriores a 
avaliação. 

1.1 - Análise dos requisitos: 
• Alinhamento dos objetivos da avaliação e 

os objetivos de negócio. 
• Assinatura do termo de confidencialidade 
1.3 - Seleção e Preparação da Equipe 
• Apresentação simplificada sobre o MR e 

MA (30 min). 
1.5 - Preparação para coleta de Evidências 
• Esclarecimento de dúvidas em relação aos 

documentos necessários. 

• 3 avaliadores 
externos, 

•  avaliador interno. 
•  patrocinador da 

avaliação. 
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Escolha/registro das pessoas a serem 
entrevistadas  
1.4 - Obtenção e Análise de Evidência 
• Etapa realiza antes no início da avaliação 

durante o período de preenchimento do 
diário da avaliação. 

• . 
1.2 - Desenvolvimento do Plano de 
Avaliação: 
• Devido a dependência da conclusão de 

atividades de outros processos dessa fase, 
este processo foi executado após a 
finalização dos demais processos. 

• Preenchimento do documento modelo 
(ver Apêndice A) do Plano de Avaliação. 

• Definição do cronograma: por conta da 
impossibilidade da avaliação ser em dias 
contínuos e conhecidos previamente, o 
cronograma não foi definido em datas, 
mas em dias e turnos necessários para 
realização da avaliação 

• Aprovação do Plano de Avaliação 
 

2.Condução da 

Avaliação 

Dia 2, 3 e 
4 

(1 turno – 
manhã ou 

tarde) 

2.1 - Exame de evidência 
2.2 - Verificação e Validação de Evidência 
2.3 - Documentação da Evidência 
• Todos os processos acima descritos, são 

realizados para cada uma das evidencias 
dos resultados esperados de cada 
processo. Algumas evidências podem 
servir de comprovação da execução de 
mais de uma melhor prática ou de mais de 
um resultado esperado de processo. 

• Resultados, evidências,  falhas e acertos 
foram registrados na planilha de 
avaliação. 

• Realização de 6 entrevistas:  representante 
da alta gestão, Gerente de planejamento, 
analista de desenvolvimento, Gerente de 
contratações, analista de banco de dados, 
gerente de infraestrutura. 

• Identificação de necessidade de realizar 
mais 4 entrevistas totalizando 10: Analista 
responsável pelas auditorias, gerente de 
recursos humanos, gerente de qualidade e 
gerente de projetos. 

• Caracterização do grau de implementação 
dos  Resultados Esperados dos Processos 
e dos Resultados Esperados dos Atributos 
do Processos. 

• Agregação das caracterizações dos 
Resultados Esperados dos Atributos do 
processo para tornar possível a 
caracterização dos Atributos do 
Processos. 

• Caracterização do grau de implementação 

• 3 avaliadores 
externos, 

•  avaliador interno. 
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dos processos 
1.2a –Alteração do Plano de avaliação. 
• Necessidade de aumentar o número de 

dias para a conclusão desta fase 
(inicialmente previstos 3 turnos) devido a 
inclusão de novos entrevistados. 

 
2.4 - Atribuição dos resultados da 
Avaliação. 
• Resultados, evidências e falhas e acertos 

foram registrados na planilha de 
avaliação. 

• Resultados, evidências e falhas e acertos 
foram registrados na planilha de 
avaliação. 

 
3.1 - Entrega dos resultados 
• Comunicação dos resultados da avaliação, 

ressaltando pontos fortes, fracos e 
oportunidades de melhoria. 

• Entrega do documento de Resultado da 
Avaliação (ver Apêndice E) 

• Encerramento da avaliação 

3.Divulgação 

dos Resultados 

Dia 5  

(e-mail) 

3.1 - Entrega dos resultados 
• Envio do Relatório da Avaliação. 

 
 

• Avaliador Líder 
•  Avaliador interno e 

 patrocinador da 
avaliação. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Embora a avaliação tenha acontecido ao longo de 2 meses, somando-se apenas os turnos 

efetivamente gastos durante o processo de avaliação a mesma teve uma duração de 4 turnos, 

sendo concluída em março de 2013.  



CAPÍTULO 4: ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 87 

 

CIn/UFPE VERLAYNNE KELLEY DA HORA ROCHA ARAUJO 
 

 

4  
 AVALIAÇÃO, ANÁLISE E 

INTERPRETAÇÃO DOS 
RESULTADOS 

Este capítulo apresenta os resultados da realização do estudo de caso, contendo as duas 

avaliações realizadas em instituições públicas do Governo de Pernambuco bem como as 

melhorias evidenciadas e está está estruturado nas seguintes seções: 

1. Resultados do levantamento inicial; 

2. Resultados obtidos nas avaliações; 

3. Considerações gerais a respeito do estudo de caso: detalhamento dos problemas 

enfrentados durante a realização do estudo de caso; 

4. Melhorias propostas: proposição de um novo Método de Avaliação e de melhorias 

para o Modelo de Referência. 

 Resultados do Levantamento Inicial 4.1

Como foi possível observar, apenas metade das organizações respondentes possuíam 

planejamento estratégico institucional (ver Gráfico 4.1), neste item a situação encontrada na 

APE foi muito semelhante à revelada pelo primeiro levantamento feito pelo TCU em 2007 

(BRASIL, 2008). Nele 53% das organizações da APF possuíam PEI, subindo para 85% no 

último levantamento realizado em 2012 (BRASIL, 2012). 

Esses percentuais demonstram que metade das organizações pesquisadas não possuem a 

cultura de planejar estrategicamente suas ações e apenas reagem às demandas e às mudanças 

ocorridas no seu âmbito de atuação. Essa forma de atuação dificulta o planejamento das ações 

de TI (TEIXEIRA FILHO, 2010; REZENDE 2011; BRASIL, 2012). 
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Gráfico 4.1. Levantamento sobre PEI, PE SI/TI e Comitê de TI no Governo de PE 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

O confronto desses dados com a informação de que 89% das organizações pesquisadas 

não fazem planejamento estratégico de TI, permite algumas análises conforme apresentado no 

Gráfico 4.2. Dos 50% das organizações que afirmaram não possuir planejamento estratégico 

institucional, 95%, isto é, 21 organizações não possuem planejamento estratégico de TI (ver 

Gráfico 4.2). Por outro lado, o fato de haver planejamento estratégico institucional, por si só, 

não garante que haverá planejamento estratégico de TI. Em 82% das organizações que 

dispunham do primeiro, não havia o segundo. 

Quanto ao PE SI/TI, quando comparada aos resultados obtidos na APF, a situação do 

Governo de Pernambuco se encontra bem mais crítica, uma vez que apenas 11% das 

organizações possuem um PE SI/TI enquanto que no levantamento do TCE essa porcentagem 

foi de 43% em 2007 e 78% em 2012 (BRASIL, 2012; REZENDE 2011; TEIXEIRA FILHO, 

2010). 

A partir dos dados coletados, pôde-se deduzir conforme descrito em Rezende (2011), que 

a falta de planejamento estratégico institucional prejudica o planejamento das ações de TI. O 

estímulo à elaboração de planejamento estratégico institucional, portanto, deve ser a primeira 

ação para a melhoria do planejamento estratégico de TI. O segundo passo deve ser o estímulo 

a que, em consonância com o planejamento estratégico institucional, seja elaborado o 

planejamento estratégico de TI (BRASIL, 2012; REZENDE 2011; TEIXEIRA FILHO, 2010). 

Planejamento
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O percentual de 89% dos 44 órgãos/entidades pesquisados sem planejamento estratégico 

de TI é preocupante uma vez que o planejamento estratégico de TI é essencial para que a  

identificação e alocação dos recursos da área de TI sejam feitos de acordo com as prioridades 

e resultados esperados pela instituição. 

Segundo Teixeira Filho (2010), Rezende (2011) e Brasil (2012), a ausência de 

planejamento estratégico pode enfraquecer as ações e a própria área de TI devido à 

descontinuidade dos projetos que causam a insatisfação dos usuários e o baixo alcance dos 

resultados. Sendo assim, comprometem toda a área de TI e influenciam negativamente o 

desempenho da organização na sua missão institucional já que a TI representa importante 

instrumento para o desenvolvimento das ações prioritárias. Supõe-se portanto, que tais 

problemas possam estar sendo evidenciados nas instituições do Governo de PE que não 

possuem PE SI/TI. 

Gráfico 4.2.Comparativo  sobre PEI e PE SI/TI no Governo de PE 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

No que diz respeito ao comitê de TI, apenas 3 organizações (7%) declararam possuir 

comitês criados, sejam eles formais ou não, no governo federal essa porcentagem foi de 32% 

em 2007 e de 71% em 2012. 
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Uma vez que o objetivo do comitê de TI e de determinar as prioridades de investimento e 

alocação de recursos nos diversos projetos e ações de TI, o fato de apenas três das 

organizações pesquisadas possuírem um comitê de TI reforça a pouca importância dada à 

participação de todos os setores da organização nas decisões estratégicas de TI. 

Ao analisar o comparativo dos resultados do levantamento do TCU nos levantamentos 

realizados em 2007, 2010 e 2012 (ver Quadro 4.1),  é possível perceber a melhora gradativa 

nos percentuais obtidos. Tal melhora pode ser atribuída, entre outros fatores, tanto à 

recomendação feitas aos órgãos governantes superiores para que orientassem as organizações 

sob sua jurisdição quanto a necessidade de implementarem instrumentos de PEI e PE SI/TI, 

quanto à criação e divulgação perante as organizações dos seus resultados individuais 

comparados aos das organizações do mesmo segmento de negócio e ao resultado geral da 

avaliação (BRASIL, 2012). 

Quadro 4.1. Resumo levantamento governança de TI no Governo Federal 

 2007 2010 2012 

PEI 53% 80% 85% 

PE SI/TI 41% 67% 78% 

Comitê de TI 32% 37% 71% 

Fonte: Adaptado de Brasil (2010, 2012) 

Essas análises reforçam a importância das organizações utilizarem um instrumento de 

avaliação e melhoria que permita comparações entre as organizações avaliadas,  universo no 

qual o MMPE SI/TI (Gov) está inserido.  

 Resultados do Estudo de Caso 4.2

Nessa seção serão apresentados os resultados obtidos nas avaliações realizadas. Os quadros 

4.2, 4.3 e 4.4 apresentam a caracterização para os resultados esperados dos processos e 

resultados esperados dos atributos dos processos, cuja a sumarização, conforme as regras 

estabelecidas no MA do MMPE SI/TI(Gov), levam a caracterização de cada um dos processos 

em que cada organização foi avaliada. 

A satisfação de todos os processos contidos em um determinado nível, implica na atribuição 

deste à organização. 
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4.2.1 Resultados Obtidos na Avaliação da Organização A 

Quadro 4.2. Sumário do resultado da avaliação na  organização A - Nível 1 

Nível 1  - Inicial ou ad hoc 

Promover Consciência Estratégica (PCE) Não Satisfeito 

PCE-RE-01: Os objetivos de negócio e de SI/TI são identificados; Totalmente 

PCE-RE-02: A estrutura do processo que inclui um conjunto de processos necessários 
para alcançar os objetivos de negócio e de SI/TI é identificado e definido; 

Parcialmente 

PCE-RE-03: A estratégia para definição, implementação e melhoria de processos é 
definida e o suporte para habilitar a estratégia é fornecido; 

Parcialmente 

PCE-RE-04: A missão, visão, valores, cultura, objetivos e metas tanto da organização 
quanto de SI/TI são conhecidos e compartilhados com todos os indivíduos da 
organização; 

Totalmente 

PCE-RE-05: Cada indivíduo na organização compreende seu papel na consecução dos 
objetivos de negócio e de SI/TI e é capaz de desempenhá-lo; 

Parcialmente 

PCE-RE-06: Um comitê estratégico de SI/TI é estabelecido. Não 
implementado 

AP 1.1 – o processo é executado  Parcialmente 

RAP 1.1.1: O processo atinge seus resultados definidos. Parcialmente 

Assegurar Conformidade Governamental (ACG) Satisfeito 

ACG-RE-01: Os requisitos de conformidade com leis e regulamentações governamentais 
são identificados e estabelecidos; 

Totalmente 

ACG-RE-02: Revisões, ajustes e avaliações das políticas e padrões que asseguram que os 
aspectos legais estão sendo atendidos são realizados e mantidos; 

Largamente 

ACG-RE-03: A atualização e integração das informações sobre regulamentações e ações 
corretivas para desvios de finalidade são realizadas, monitoradas e comunicadas. 

Largamente 

AP 1.1 – o processo é executado  Largamente 

RAP 1.1.1: O processo atinge seus resultados definidos. Largamente 

Fonte: elaborado pela autora. 

As caracterizações, acima descritas, foram realizadas de acordo com as regras de 

caracterização de Teixeira Filho (2010). No Quadro 4.2 é possível observar que o resultado 

esperado “PCE-RE-06: Um comitê estratégico de SI/TI é estabelecido” foi considerado como 

“não implementado”. Dado que outros resultados esperados do processo Promover gestão do 

conhecimento foram considerados como “parcialmente implementados”, conforme descrito 

em Teixeira Filho (2010), este processo foi considerado pela equipe de avaliação como “Não 

satisfeito”. 

Assim sendo, não foi possível para a organização A obter o nível 1 do MMPE SI/TI 

(Gov). 
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Observou-se, no entanto, que a existência de resultados esperados de processos 

pertencentes aos níveis 2 e 3 do MMPE SI/TI (Gov) foram evidenciados pela equipe de 

avaliação e constaram entre os pontos fortes encontrados, a saber: Gerência de Projetos, 

Gerenciar Medição e Análise, Educar e Treinar Pessoas, Gerenciar Aquisições e 

Terceirizações e Gerenciar Infraestrutura de SI/TI. 

4.2.2 Resultados Obtidos na Avaliação da Organização B 

Quadro 4.3. Sumário do resultado da avaliação na  organização B - Nível 1 

Nível 1  - Inicial ou ad hoc 

Promover Consciência Estratégica (PCE) Satisfeito 

PCE-RE-01: Os objetivos de negócio e de SI/TI são identificados; Totalmente 

PCE-RE-02: A estrutura do processo que inclui um conjunto de processos necessários 
para alcançar os objetivos de negócio e de SI/TI é identificado e definido; 

Totalmente 

PCE-RE-03: A estratégia para definição, implementação e melhoria de processos é 
definida e o suporte para habilitar a estratégia é fornecido; 

Largamente 

PCE-RE-04: A missão, visão, valores, cultura, objetivos e metas tanto da organização 
quanto de SI/TI são conhecidos e compartilhados com todos os indivíduos da 
organização; 

Totalmente 

PCE-RE-05: Cada indivíduo na organização compreende seu papel na consecução dos 
objetivos de negócio e de SI/TI e é capaz de desempenhá-lo; 

Largamente 

PCE-RE-06: Um comitê estratégico de SI/TI é estabelecido. Totalmente 

AP 1.1 – o processo é executado  Totalmente 

RAP 1.1.1: O processo atinge seus resultados definidos. Totalmente 

AP 2.1 – o processo é gerenciado Largamente 

RAP 2.1.1: os objetivos para o desempenho do processo são identificados. Largamente 

RAP 2.1.2: a execução do processo é planejada e monitorada. Parcialmente 

RAP 2.1.3: o desempenho do processo é ajustado para atender aos planos. Parcialmente 

RAP 2.1.4: as responsabilidades e a autoridade para executar o processo são definidas, 
atribuídas e comunicadas. 

Totalmente 

RAP 2.1.5: os recursos e informações necessários para executar o processo definido são 
disponibilizados, alocados e utilizados. 

Totalmente 

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. 

Totalmente 

AP 2.2 – os produtos de trabalho são gerenciados Largamente 

RAP 2.2.1: os requisitos dos produtos de trabalho do processo são identificados. Totalmente 

RAP 2.2.2: requisitos para documentação e controle dos produtos de trabalho são 
estabelecidos. 

Largamente 

RAP 2.2.3: os produtos de trabalho são apropriadamente identificados, documentados e 
controlados.    

Parcialmente 

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. 

Largamente 
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Assegurar Conformidade Governamental (ACG) Satisfeito 

ACG-RE-01: Os requisitos de conformidade com leis e regulamentações governamentais 
são identificados e estabelecidos; 

Totalmente 

ACG-RE-02: Revisões, ajustes e avaliações das políticas e padrões que asseguram que os 
aspectos legais estão sendo atendidos são realizados e mantidos; 

Totalmente 

ACG-RE-03: A atualização e integração das informações sobre regulamentações e ações 
corretivas para desvios de finalidade são realizadas, monitoradas e comunicadas. 

Largamente 

AP 1.1 – o processo é executado  Totalmente 

RAP 1.1.1: O processo atinge seus resultados definidos. Totalmente 

AP 2.1 – o processo é gerenciado Totalmente 

RAP 2.1.1: os objetivos para o desempenho do processo são identificados. Totalmente 

RAP 2.1.2: a execução do processo é planejada e monitorada. Totalmente 

RAP 2.1.3: o desempenho do processo é ajustado para atender aos planos. Totalmente 

RAP 2.1.4: as responsabilidades e a autoridade para executar o processo são definidas, 
atribuídas e comunicadas. 

Totalmente 

RAP 2.1.5: os recursos e informações necessários para executar o processo definido são 
disponibilizados, alocados e utilizados. 

Totalmente 

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. 

Totalmente 

AP 2.2 – os produtos de trabalho são gerenciados Largamente 

RAP 2.2.1: os requisitos dos produtos de trabalho do processo são identificados. Totalmente 

RAP 2.2.2: requisitos para documentação e controle dos produtos de trabalho são 
estabelecidos. 

Largamente 

RAP 2.2.3: os produtos de trabalho são apropriadamente identificados, documentados e 
controlados.    

Largamente 

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. 

Largamente 

Fonte: elaborado pela autora. 

Quadro 4.4. Sumário do resultado da avaliação na  organização B - Nível 2 

Nível 2  - Gerenciado 

Gerenciar Recursos Humanos (GRH) Satisfeito 

GRH-RE-01: As habilidades e competências necessárias para o pessoal de SI/TI são 
identificadas; 

Largamente 

GRH-RE-02: A efetiva interação entre indivíduos e equipes é suportada e os recursos 
humanos necessários para a organização são fornecidos; 

Largamente 

GRH-RE-03: As habilidades necessárias para partilhar informações e coordenar as 
atividades da equipe são desenvolvidas com eficiência; 

Largamente 

GRH-RE-04: Critérios objetivos para avaliar, monitorar e melhorar o desempenho do 
pessoal de SI/TI são estabelecidos; 

Largamente 

GRH-RE-05: As dependências excessivas de indivíduos-chave são minimizadas. Largamente 

AP 1.1 – o processo é executado Totalmente 

RAP 1.1.1: O processo atinge seus resultados definidos. Totalmente 
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AP 2.1 – o processo é gerenciado Largamente 

RAP 2.1.1: os objetivos para o desempenho do processo são identificados. Totalmente 

RAP 2.1.2: a execução do processo é planejada e monitorada. Totalmente 

RAP 2.1.3: o desempenho do processo é ajustado para atender aos planos. Largamente 

RAP 2.1.4: as responsabilidades e a autoridade para executar o processo são definidas, 
atribuídas e comunicadas. 

Totalmente 

RAP 2.1.5: os recursos e informações necessários para executar o processo definido são 
disponibilizados, alocados e utilizados. 

Largamente 

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. 

Largamente 

AP 2.2 – os produtos de trabalho são gerenciados Largamente 

RAP 2.2.1: os requisitos dos produtos de trabalho do processo são identificados. Totalmente 

RAP 2.2.2: requisitos para documentação e controle dos produtos de trabalho são 
estabelecidos. 

Totalmente 

RAP 2.2.3: os produtos de trabalho são apropriadamente identificados, documentados e 
controlados.    

Largamente 

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. 

Largamente 

Educar e Treinar Pessoas (ETP) Satisfeito 

ETP-RE-01: Treinamentos para tratar das necessidades da organização são 
desenvolvidos ou adquiridos; 

Largamente 

ETP-RE-02: Treinamentos para garantir que todos os indivíduos têm habilidades 
necessárias para executar as suas tarefas são realizados, monitorados e avaliados. 

Largamente 

AP 1.1 – o processo é executado Totalmente 

RAP 1.1.1: O processo atinge seus resultados definidos. Totalmente 

AP 2.1 – o processo é gerenciado Largamente 

RAP 2.1.1: os objetivos para o desempenho do processo são identificados. Totalmente 

RAP 2.1.2: a execução do processo é planejada e monitorada. Totalmente 

RAP 2.1.3: o desempenho do processo é ajustado para atender aos planos. Largamente 

RAP 2.1.4: as responsabilidades e a autoridade para executar o processo são definidas, 
atribuídas e comunicadas. 

Totalmente 

RAP 2.1.5: os recursos e informações necessários para executar o processo definido são 
disponibilizados, alocados e utilizados. 

Largamente 

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. 

Largamente 

AP 2.2 – os produtos de trabalho são gerenciados Largamente 

RAP 2.2.1: os requisitos dos produtos de trabalho do processo são identificados. Totalmente 

RAP 2.2.2: requisitos para documentação e controle dos produtos de trabalho são 
estabelecidos. 

Totalmente 

RAP 2.2.3: os produtos de trabalho são apropriadamente identificados, documentados e 
controlados.    

Largamente 

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. 

Largamente 
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Gerenciar Projetos (GEP) Satisfeito 

GEP-RE-01: O escopo do projeto é definido; Totalmente 

GEP-RE-02: A viabilidade da realização do projeto diante dos recursos disponíveis e das 
restrições identificadas é avaliada; 

Totalmente 

GEP-RE-03: As tarefas e os recursos necessários para concluir o projeto são 
dimensionados e estimados; 

Totalmente 

GEP-RE-04: Interfaces entre os elementos do projeto com outros projetos são 
identificados e controlados; 

Largamente 

GEP-RE-05: Os planos para a execução do projeto são desenvolvidos e implementados; Totalmente 

GEP-RE-06: O progresso do projeto é monitorado e relatado; Totalmente 

GEP-RE-07: Medidas para corrigir os desvios do plano e para prevenir a recorrência dos 
problemas identificados no projeto são estabelecidas. 

Totalmente 

AP 1.1 – o processo é executado Totalmente 

RAP 1.1.1: O processo atinge seus resultados definidos. Totalmente 

AP 2.1 – o processo é gerenciado Totalmente 

RAP 2.1.1: os objetivos para o desempenho do processo são identificados. Totalmente 

RAP 2.1.2: a execução do processo é planejada e monitorada. Totalmente 

RAP 2.1.3: o desempenho do processo é ajustado para atender aos planos. Totalmente 

RAP 2.1.4: as responsabilidades e a autoridade para executar o processo são definidas, 
atribuídas e comunicadas. 

Totalmente 

RAP 2.1.5: os recursos e informações necessários para executar o processo definido são 
disponibilizados, alocados e utilizados. 

Totalmente 

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. 

Totalmente 

AP 2.2 – os produtos de trabalho são gerenciados Totalmente 

RAP 2.2.1: os requisitos dos produtos de trabalho do processo são identificados. Totalmente 

RAP 2.2.2: requisitos para documentação e controle dos produtos de trabalho são 
estabelecidos. 

Totalmente 

RAP 2.2.3: os produtos de trabalho são apropriadamente identificados, documentados e 
controlados.    

Totalmente 

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. 

Totalmente 

Gerenciar Medição e Análise (GMA) Satisfeito 

GMA-RE-01: Os objetivos de medição são estabelecidos e mantidos a partir dos 
objetivos de negócio da organização e das necessidades de informação de processos 
técnicos e gerenciais; 

 

Totalmente 

GMA-RE-02: Um conjunto adequado de métricas é identificado e definido, priorizado, 
documentado, revisado e, quando pertinente, atualizado; 

Largamente 

GMA-RE-03: As atividades de medição são identificadas e executadas; Largamente 

GMA-RE-04: Os dados de medição são colhidos, armazenados, analisados e os 
resultados são interpretados; 

Largamente 

GMA-RE-05: Os produtos de informação são utilizados para apoiar decisões e fornecer 
uma base objetiva para comunicação; 

Largamente 
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GMA-RE-06: O processo de medição e as métricas são avaliadas e comunicadas ao dono 
(proprietário) do processo. 

Largamente 

AP 1.1 – o processo é executado Totalmente 

RAP 1.1.1: O processo atinge seus resultados definidos. Totalmente 

AP 2.1 – o processo é gerenciado Totalmente 

RAP 2.1.1: os objetivos para o desempenho do processo são identificados. Totalmente 

RAP 2.1.2: a execução do processo é planejada e monitorada. Totalmente 

RAP 2.1.3: o desempenho do processo é ajustado para atender aos planos. Totalmente 

RAP 2.1.4: as responsabilidades e a autoridade para executar o processo são definidas, 
atribuídas e comunicadas. 

Totalmente 

RAP 2.1.5: os recursos e informações necessários para executar o processo definido são 
disponibilizados, alocados e utilizados. 

Totalmente 

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. 

Totalmente 

AP 2.2 – os produtos de trabalho são gerenciados Largamente 

RAP 2.2.1: os requisitos dos produtos de trabalho do processo são identificados. Totalmente 

RAP 2.2.2: requisitos para documentação e controle dos produtos de trabalho são 
estabelecidos. 

Largamente 

RAP 2.2.3: os produtos de trabalho são apropriadamente identificados, documentados e 
controlados.    

Largamente 

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. 

Largamente 

Fonte: elaborado pela autora. 

As caracterizações, acima descritas, foram realizadas conforme entendimento das regras 

de caracterização de Teixeira Filho (2010). No quadro acima é possível observar que todos os 

resultados esperados do processo, assim como todos os atributos de processo foram 

caracterizados como “largamente implementado” ou “totalmente implementado”.  

Assim sendo, todos os processos foram considerados como “Satisfeitos”, tornando 

possível, para a  a organização A, obter o nível 2 do MMPE SI/TI (Gov). 

Foi possível observar também a existência de resultados esperados de processos 

pertencentes ao nível 3 do MMPE SI/TI (Gov) que foram evidenciados pela equipe de 

avaliação e constaram entre os pontos fortes encontrados, a saber: Definir  o processo 

Organizacional, Gerenciar Aquisições e Terceirizações e Gerenciar Infraestrutura de SI/TI.   

Embora o estudo de caso tenham acontecido em apenas em 2 organizações, foi perceptível 

que alguns dos problemas evidenciados podem ocorrer em qualquer organização que seja 

avaliada. Assim sendo, a próxima seção faz considerações a respeito desses aspectos. 
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 Considerações Gerais a Respeito do Estudo de Caso 4.3

Durante a realização do estudo de caso a pesquisadora e os avaliadores externos 

(pesquisadores na área de PE SI/TI) fizeram anotações a respeito das dificuldades enfrentadas 

durante as avaliações. Essas anotações tiveram por objetivo dar subsídios à essa pesquisa no 

sentido de propor melhorias para o Método de Avaliação e para o Modelo de Referência do 

MMPE SI/TI(Gov). Anotações, dúvidas e comentários dos avaliadores internos, registrados 

nos diários de avaliação, também foram utilizadas para a mesma finalidade.  

Após comparar e consolidar as anotações dos pesquisadores e avaliadores internos, foram 

identificados e catalogados os problemas encontrados, a saber: 

• Problema 1 (P1) – Falta de conhecimento da organização em relação ao MMPE SI/TI 

(Gov); 

• Problema 2 (P2) – Alguns documentos são citados nas etapas do Método de Avaliação 

descrito no MMPE SI/TI (Gov), no entanto não existe nenhum modelo que informe quais 

informações esses documentos precisam conter. Exemplos: Plano de Avaliação e Planilha 

de avaliação; 

• Problema 3 (P3) – Necessidade de criação de documentos para dar suporte à avaliação 

mas que não existiam no Método de Avaliação descrito no MMPE SI/TI (Gov). 

Exemplos: Proposta de Avaliação e Diário de Avaliação; 

• Problema 4 (P4) – Dificuldade de executar os processos contidos nas fases MA na ordem 

sugerida; 

• Problema 5 (P5) – Dificuldade de identificar quais atividades e em que ordem estas 

deveriam ser executadas durante cada um dos processos que compõem as fases do MA; 

• Problema 6 (P6) – Dificuldade de identificar o responsável pela execução de um processo; 

• Problema 7 (P7) – Dificuldade de compreender os guias inicialmente disponibilizados; 

• Problema 8 (P8) – Dificuldade de o Patrocinador cumprir com a responsabilidade de 

avaliar a execução da avaliação, a fim de fornecer feedback ao autor do modelo. 

• Problema 9 (P9) – Ambiguidade existente no método de avaliação no que se refere à 

caracterização dos Resultados Esperados do Processo e do Processo;  

Nas seções 4.4 e 4.5 são apresentadas as melhorias propostas para o MA e MR a fim de 

minimizar e/ou sanar os problemas acima descritos. 
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 Melhorias Propostas 4.4

Após a realização das avaliações foi possível perceber que os estudos sobre os métodos de 

avaliação de modelos de maturidade precisariam ser aprofundados a fim de identificar 

aspectos que pudessem auxiliar na resolução dos problemas enfrentados. Esse 

aprofundamento se deu em relação aos métodos ISO/IEC 15504 (SPICE), SCAMPI A e MA-

MPS.Br. 

Nas próximas subseções serão detalhadas as propostas de melhoria para cada um desses 

problemas. 

4.4.1 Melhorias para o problema 1 

O primeiro aspecto percebido foi que, nos médotos estudados, é definido um Processo de 

Avaliação que compreende fases anteriores a realização da avaliação em si, ou seja, antes de 

serem executadas as fases previstas no método de avaliação, ocorre um conjunto de outras 

fases e/ou atividades.  

Nesses Processos de Avaliação são definidos aspectos tais como: a forma de contratação 

da avaliação e a forma de implementação do modelo na instituição (que pode durar vários 

meses). Como exemplo, no CMMI o processo informa que é necessário que aconteçam 

avaliações SCAMPI C e B para que a empresa esteja apta e receber uma avaliação SCAMPI 

A (SEI, 2011). No MPS.BR o processo define que existirá uma fase de implantação do 

modelo antes que haja uma avaliação, adicionalmente, também é prevista uma avaliação 

inicial que ocorre antes da avaliação final (SOFTEX, 2011). 

Assim sendo, é possível perceber que a criação de um Processo de Avaliação para o 

MMPE SI/TI (Gov) implicaria no não enfrentamento do Problema 1, uma vez que o processo 

descreveria as etapas necessárias para que a organização estivesse apta a ser  avaliada e como 

consequência, no momento da realização da avaliação outras etapas já teriam ocorrido e a 

organização já conheceria o modelo e estaria adaptada ao método de avaliação.  

Por entendermos que a definição desse processo não faz parte do escopo desta pesquisa, a 

mesma foi sugerida como trabalho futuro.  

É necessário compreender, no entanto, que as melhorias propostas para o Método de 

Avaliação pressupõem a existência desse processo, embora os artefatos criados para 

possibilitar as primeiras avaliações permitam que outras avaliações possam acontecer sem que 

tenha havido a criação do processo.   
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4.4.2 Melhorias para os problemas 2 e 3 

No que diz respeito aos documentos que foram citados no MA do MMPE SI/TI (Gov), foi 

necessário identificar se esses documentos eram citados em algum dos métodos pesquisados e 

quais informações eles continham. 

Com base nesse estudo, foram criados os modelos dos seguintes documentos: Plano de 

Avaliação (ver Apêndice A), Acordo de Confidencialidade (ver Apêndice B), Planilha de 

Avaliação (ver Apêndice C), Relatório da Avaliação (ver Apêndice D) e Resultado da 

Avaliação (ver Apêndice E). Eles foram utilizados nas avaliações realizadas e foram 

aperfeicoados a partir das necessidades identificadas. Solucionando assim o problema 2. 

Adicionalmente, durante a realização das avaliações, foi percebida a necessidade de 

criação de modelos de documentos que não estavam previstos MA, Problema 3, para tal 

foram criados: Proposta de Avaliação (ver Apêndice F) e Diário de Avaliação (ver Apêndice 

G). 

Conforme descrito na seção  3.3 o objetivo da Proposta de Avaliação foi de explicitar os 

objetivos da avaliação e quais as premissas se faziam necessárias para que ela pudesse 

acontecer. Sendo portanto, o documento entregue no primeiro contato com a organização a ser 

avaliada.  

O Diário de Avaliação, por sua vez, forneceu um resumo do MMPE SI/TI Gov associando 

os produtos de trabalho e as melhores práticas necessárias para o alcance de um determinado 

Resultado Esperado. 

O Método de Avaliação, detalhado Guia de Avaliação (Apêndice K), traz informações 

sobre em que processos e/ou etapas da avaliação cada um desses documentos deve ser 

utilizado. 

4.4.3 Melhorias para os problemas 4, 5 e 6 

A fim de que a proposição das melhorias, para solucionar os problemas P4, P5 e P6, fosse 

feita de forma sistemática e metódica foi feita uma comparação detalhada entre as fases e 

processos do MMPE SI/TI(Gov) e os processos, subprocessos, atividades e tarefas existentes 

nos métodos de avaliação acima citados (ver Apêndice H).  

Essa comparação foi feita em 4 etapas, a saber: 
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• Etapa 1 – Identificação das fases, processos e atividades existentes em cada modelo.  

É importante ressaltar que em cada método esses níveis recebem nomes diferentes. Ex: 

processo e atividades na ISO/IEC 15504-3 (ISO/IEC, 2003); subprocesso, atividades e 

tarefas no MA-MPS.BR (SOFTEX 2011); fase, processo e atividades no SCAMPI A (SEI 

2011) e fase e processo no MA-MMPE SI/TI(Gov) (TEIXEIRA FILHO, 2010). Para fins 

de simplificação, nas comparações, foi utilizada a terminologia de Fase (nível 1), Processo 

(nível 2) e Atividade (nível 3). 

• Etapa 2 – Comparação das fases, processos e atividades entre os MA. 

A comparação objetivou identificar quais fases, processos e atividades podiam ser 

consideradas equivalentes entre os modelos (colocadas na mesma linha), quais delas não 

existiam no MA (marcadas em fonte na cor vermelha) e quais eram inadequadas ao 

contexto do MMPE SI/TI (Gov) (marcadas em fonte na cor azul), conforme pode ser visto 

no Apêndice H.  

• Etapa 3 – Comparação das atividades com os problemas enfrentados.  

Nesse momento, as atividades resultantes da comparação foram analisadas a fim de 

identificar quais delas, se inseridas ao MA poderiam evitar ou minimizar os problemas 

identificados durante as avaliações. Nesse momento também foi necessário adequar a 

nomenclatura de algumas atividades ao contexto do MMPE SI/TI (Gov) 

• Etapa 4 – Atribuição das atividades aos processos e fases.  

Nessa etapa, as atividades e os processos criados foram atribuídas aos seus respectivos 

processos e fases.  

O resultado do estudo comparativo, realizado em conjunto com a análise dos problemas 

enfrentados durante a avaliação, permitiu a proposição de uma nova versão para o Método de 

Avaliação do MMPE SI/TI (Gov), conforme pode ser visto na Figura 4.1. 

Nessa proposição as fases do método permaneceram as mesmas, alguns processos foram 

incluidos, outros excluídos e outros mudaram de fase de execução, conforme detalhado no 

Apêndice H. Foram criadas as atividades relacionadas a cada um dos processos. O novo 

processo criado, está detalhadamente descrito no Apêndice K. 
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Figura 4.1. Fases e Processos do MA- MMPE SI/TI (Gov) Proposto 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

As atividades pertencentes a cada uma das fases e processos são descritas no Quadro 4.5. 

Quadro 4.5. Fases, Processos e Atividades do MA- MMPE SI/TI (Gov) Proposto 

Fase 1 - Planejamento e Preparação da Avaliação 

Processo Atividade 

1.1. Análise dos requisitos 

1.1.1. Enviar modelo do Plano de Avaliação para organização. 

1.1.2. Determinar a estratégia de coleta de dados. 

1.1.3. Determinar as restrições da avaliação. 

1.1.4. Determinar o escopo da avaliação. 

1.1.5. Obter o comprometimento com o plano de avaliação inicial. 

1.1.6. Enviar modelo da Planilha de Avaliação e Acordo de 
Confidencialidade à organização. 

1.2. Desenvolvimento do plano de 
avaliação 

 

1.2.1.  Identificar os recursos necessários. 

1.2.2. Desenvolver o plano de coleta de dados. 

1.2.3. Elaborar o cronograma. 

1.2.4. Documentar e gerenciar os riscos. 

1.2.5. Obter o comprometimento com o plano de avaliação. 

1.3. Obtenção e análise das 
evidências. 

1.3.1. Preencher planilha de avaliação. 

1.3.2. Validar o preenchimento da planilha de avaliação. 

1.4. Preparação para condução da 
avaliação 

1.4.1. Realizar uma revisão da avaliação. 

Fase 2 - Condução da Avaliação 

Processo Atividade 

2.1. Preparação da equipe 

2.1.1. Assinar o Acordo de Confidencialidade. 

2.1.2. Conduzir reunião inicial. 

2.1.3. Treinar equipe para avaliação. 

2.2. Exame de evidência. 
2.2.1. Examinar as evidências a partir dos artefatos. 

2.2.2. Realizar entrevistas. 

2.3. Documentação da evidência. 
2.3.1. Registrar a presença ou ausência de evidências diretas/indiretas 

e afirmações, na planilha de avaliação. 

2.3.2. Documentar a implementação das melhores práticas na planilha 
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de avaliação. 

2.3.3. Revisar e atualizar o plano de coleta de dados (caso 
necessário). 

2.4. Verificação da evidência 

2.4.1. Verificar as evidências diretas e indiretas.  

2.4.2. Caracterizar a implementação dos Resultados Esperados do 
Processo. 

2.4.3. Caracterizar e agregar a implementação dos Resultados 
Esperados dos Atributos do Processo. 

2.5. Validação dos resultados 
preliminares 

 

2.5.1. Caracterizar a implementação dos Atributos do Processo. 

2.5.2. Validar os resultados preliminares. 

2.6. Atribuição dos resultados da 
avaliação. 

2.6.1. Caracterizar a implementação dos Processos. 

2.6.2. Determinar o nível de maturidade. 

2.6.3. Documentar os resultados da avaliação. 

Fase 3 - Divulgação e Avaliação dos Resultados 

Processo Atividade 

3.1. Entrega dos Resultados da 
Avaliação 

3.1.1. Comunicar o resultado da avaliação ao patrocinador. 

3.1.2. Comunicar o resultado da avaliação aos colaboradores da 
organização. 

3.1.3. Preparar o Relatório da Avaliação e o Resultado da Avaliação. 

3.1.4. Enviar Relatório da Avaliação ao patrocinador. 

3.1.5. Enviar Documento do Resultado da Avaliação ao patrocinador. 

3.2. Avaliação da execução do 
processo de avaliação 

 

3.2.1. Avaliar a execução da avaliação (Patrocinador). 

3.2.2. Avaliar a execução da avaliação (Equipe de avaliação). 

3.2.3. Avaliar a execução da avaliação (Avaliador Interno). 

3.3. Arquivamento das informações 
da Avaliação 

3.3.1. Coletar lições aprendidas. 

3.3.2. Arquivar a documentação da avaliação final. 

3.3.3. Inserir a organização na base de dados do autor do modelo. 

3.3.4. Divulgar no site do MMPE SI/TI (Gov) (se pertinente). 

Fonte: elaborado pela autora. 

É importante ressaltar que o MA-MMPE SI/TI (Gov) não possuía atividades (nível três) 

definidas para os processos. O detalhamento do método para esse nível constitui portanto, em 

uma das melhorias realizadas para minimizar a ocorrência dos problemas P5 e P6. No entanto 

a simples criação das etapas não seria suficiente para a solução dos problemas P4, P5 e P6  

uma vez que as atividades existentes dentro de um determinado processo podem ser 

executadas em diferentes ordens dependendo do processo de avaliação.  

Assim sendo, foi criado um formato padrão para especificar os processos (ver Quadro 4.6) 

e as atividades (ver Quadro 4.7), contendo as informações necessárias para o entendimento e 

execução destes. 
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Quadro 4.6. Itens para descrição de um processo 

Nome do Processo: Identifica o processo por um nome.  

Objetivo: Descreve o objetivo do processo.  

Responsável(s): Quem responde pela execução do Processo.  

Entrada(s): Condições a serem atendidas para que o processo seja iniciado.  

Saída(s): Condições a serem atendidas para que o processo seja considerado finalizado.  

Descrição das Atividades Atividades que precisam ser  executadas durante o processo em questão. 

Mapeamento do processo Diagrama do processo mapeado. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Quadro 4.7. Itens para descrição de uma atividade 

Nome da Atividade Identifica a atividade por um nome.  

Descrição: Descreve a atividade em detalhes.  

Atividades anteriores: Atividades que precisam ser  executadas antes da atividade em questão.  

Critério de entrada: Condições a serem atendidas para que a atividade seja iniciada.  

Critério de Saída: Condições a serem atendidas para que a atividade seja considerada finalizada.  

Responsável(s): Quem responde pela execução da atividade.  

Participantes: Quem são os envolvidos na execução da atividade.  

Produtos Requeridos Relaciona os insumos necessários para executar a atividade.  

Produtos Gerados Relaciona os produtos a serem gerados na execução dessa atividade.  

Ferramentas: Relaciona as ferramentas que podem ser utilizadas para a execução da atividade.  

Atividade seguinte Relaciona a atividade que deve ser executada após esta ser finalizada.  

Outras informações: Contém quaisquer outros detalhamentos necessários para a execução da atividade. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Nos que diz respeito ao Problema 7, este se deveu ao fato de que os Guias de Referência e 

de Avaliação, utilizados nas avaliações realizadas, foram criados a partir da extração do 

conteúdo do capítulo 4, assim como estes se apresentavam, de Teixeira Filho (2010).  

Verificou-se então, que a resolução do problema 7, que foi obtida através da reformulação 

dos guias para um formato mais didático, semelhante aos dos demais guias de avaliação 

encontrados no mercado, e que contivesse o detalhamento de cada uma das fases, processos 

(conforme Quadro 4.2) e atividades do Método de Avaliação (conforme Quadro 4.3) 

contribuiria também para a resolução dos problemas P4, P5 e P6 uma vez que a existência do 

Guia de Referência e do Guia de Avaliação forneceriam o meio através do qual as dúvidas do 
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avaliador interno e dos demais integrantes da equipe de avaliação a respeito da ordem e dos 

responsáveis pelas atividades seriam sanadas.  

Assim sendo, os guias inicialmente utilizados foram aperfeiçoados, a fim de evitar que tais 

dificuldades se repitam em avaliações futuras. Oportunamente, foi adicionado ao Guia de 

Referência às ferramentas indicadas para uso em cada um dos processos existentes no 

modelo. Tal levantamento foi extraído da dissertação de Souza (2013), pesquisa que se baseou 

em uma revisão sistemática seguida de avaliações com especialistas a fim de identificar 

ferramentas e técnicas que pudessem ser utilizadas para auxiliar na implementação de cada 

um dos processos do MMPE SI/TI (Gov)  

O problema 8 trata da dificuldade do Patrocinador em cumprir as responsabilidades 

atribuídas a ele pelo MA, nesse sentido foi criado o papel do “Avaliador Interno” ao qual 

foram atribuídas as responsabilidades de participar ativamente do processo de avaliação, 

compondo a equipe de avaliação, pois acredita-se que apenas fazendo parte de todo o 

processo é possível realizar a avaliação da execução da avaliação, a fim de fornecer feedback 

ao autor do modelo. Ao patrocinador cabe avaliar as etapas das quais ele participa diretamente 

a saber: comprometimento e assinatura do plano de avaliação, participar da reunião de inicial, 

e divulgação dos resultados e de encerramento. 

Para que não existam dúvidas em relação à necessidade de participação do Patrocinador 

interno, avaliador e demais participantes de avaliação, em cada atividade criada no novo MA 

há a descrição de quem é o responsável e quem são os participantes da mesma. 

Quanto ao Problema 9, percebeu-se que sua ocorrência se deveu ao fato de o MA anterior 

prever a agregação dos resultados esperados dos processos. Tal agregação, no entanto, não faz 

sentido no contexto do MMPE SI/TI (Gov) uma vez que a organização não é avaliada em 

partes (projetos ou unidades) mas apenas no contexto organizacional. Assim sendo, não há 

necessidade de se agregar os Resultados Esperados do Processo. Com o objetivo de 

solucionar o problema 9 as caracterizações dos Resultados Esperados do Processo, dos 

Resultados Esperados dos Atributos do Processo, dos Atributos do Processo e dos Processos 

foram separadas em diferentes atividades no método de avaliação, respectivamente: 

2.4.2. Caracterizar a implementação dos Resultados Esperados do Processo; 

2.4.3. Caracterizar e agregar a implementação dos Resultados Esperados dos Atributos do 

Processo; 
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2.5.1. Caracterizar a implementação dos Atributos do Processo; 

 Cada uma delas foi detalhadamente descrita no Guia de Avaliação (ver Apêndice K) do 

novo método de avaliação.  

4.4.4 Proposições de Melhoria para o Modelo de Referência 

Durante a execução do estudo de caso foi possível perceber algumas oportunidades de 

melhoria para o Modelo de Referência do MMPE SI/TI(Gov) em comparação com outros 

modelos estudados, bem como a análise das dificuldades enfrentadas durando o estudo de 

caso, descritas na seção anterior, deram subsídeos para que a pesquisadora a propusesse, ao 

autor do modelo, algumas melhorias. 

Como foi possível comprovar através do levantamento realizado, apenas 3 instituições no 

Governo de PE possuem um comitê de TI. Como foi explicado, a cobrança desse resultado já 

no primeiro nível impossibilita o acesso das instituições ao modelo. 

Assim sendo, consideramos que pela importância deste requisito ele deve permanecer no 

modelo, mas ser cobrado apenas a partir do nível 3, onde acredita-se que a empresa já possua 

uma maturidade que possa compreender a existência de um comitê. 

Uma outra melhoria proposta diz respeito ao fato de no MR o nível 1 do modelo ser 

denomidado de “Inicial ou Ad Hoc”. O fato é que há processos que precisam ser satisfeitos 

nesse nível. Se comparado aos modelos estudados,  CMMI (SEI, 2011) e MPS.Br (SOFTEX, 

2013),  quando há processos atribuídos ao primeiro nível, este é chamado de “Parcialmente 

Gerenciado” como ocorre no MPS.Br, só sendo denomidado de “Inicial ou Ad Hoc” quando 

não há processos a serem satisfeitos, tal como acontece no CMMI. 

Dado que nas avaliações realizadas o nome atribuído ao nível 1 provocou estranheza após 

os avaliadores internos constatarem que havia processos que precisam ser satisfeitos nesse 

nível, a pesquisadora considerou que a modificação no nome do nível de maturidade, bem 

como a revisão do texto que o descreve, podem auxiliar a dirimir dúvidas nas próximas 

avaliações. A indicação é que o nível 1 no modelo de referência do MMPE SI/TI(Gov) seja 

denominado de “Parcialmente Gerenciado”. 

 Quadro Resumo 4.5

Nesta seção, Quadro 4.8, apresentamos um resumo das sugestões de melhoria propostas. 

Elas foram motivadas pelo objetivo de solucionar os problemas evidenciados durante as 
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avaliações e foram propostas com base no estudo realizado sobre os métodos de avaliação, 

descritos na seção 2.4 desta dissertação. 

O novo método de avaliação proposto, descrito na seção 4.4, incorpora todas as melhorias 

propostas para o MA do MMPE SI/TI (Gov).  

Quadro 4.8. Sumário das melhorias propostas x Problemas enfrentados  

Problema Sugestão de Melhoria 

Problema 1  Parcialmente solucionado com a criação dos artefatos e sugestão de Trabalho Futuro para 

criação do Processo de Avaliação 

Problema 2 Criação dos Artefatos: Plano de Avaliação, Acordo de Confidencialidade, Planilha de 

Avaliação, Relatório de Avaliação, Resultado da Avaliação. 

Problema 3 Criação de Apresentações para treinamento do avaliador interno, Proposta de Avaliação, 

Diário de Avaliação. 

Problema 4 Melhoria do Método de Avaliação com a criação/adequação de processos e criação de 

atividades (criando um terceiro nível). Detalhamento, no guia de avaliação, dos processos  e 

das atividades contendo as informações descritas no Quadro 4.1 e  Quadro 4.2. 
Problema 5 

Problema 6 

Problema 4 Criação inicial e posterior adequação dos Guias de Referência e de Avaliação. 

Problema 8 Criação do papel Avaliador Interno cujas atribuições estão definidas no guia de avaliação. 

Adicionalmente, é imputado como responsável nas atividades que precisa executar.  

Problema 9 Criação das atividades: 

2.4.2. Caracterizar a implementação dos Resultados Esperados do Processo; 

2.4.3. Caracterizar e agregar a implementação dos Resultados Esperados dos Atributos do 

Processo; 

2.5.1. Caracterizar a implementação dos Atributos do Processo; 

Explicando separadamente como ocorre o processo de caracterização e/ou agregação dos 

Resultados Esperados do Processo, dos Resultados Esperados dos Atributos do Processo, dos 

Atributos do Processo e do Processo. 

Fonte: elaborado pela autora. 
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5  
CONCLUSÕES E  

TRABALHOS FUTUROS 

Este capítulo apresenta as análises sobre os objetivos, as principais contribuições desta 

dissertação, as sugestões para trabalhos futuros e as conclusões do autor estando estruturado 

nas seguintes seções: 

1. Conclusões: são apresentadas as conclusões da pesquisadora diante dos estudos 

realizados. 

2. Limitações: são apresentados as limitações percebidas no decorrer da pesquisa. 

3. Ameaças à validade: são apresentadas as possíveis ameaças à validade da pesquisa. 

4. Trabalhos Futuros: são sugeridas linhas de pesquisas para dar continuidade e 

aprimorar o estudo desenvolvido. 

 Conclusões 5.1

O MMPE SI/TI (Gov) tem por objetivo permitir que organizações governamentais possam 

aferir o nível de maturidade do seu PE SI/TI, possibilitando que elas saibam como se 

encontram em relação às outras. Podendo ainda ser utilizado como uma instrumento para 

avaliar a eficiência de SI/TI no sentido de atingir as metas do negócio. Para isso possui um  

Modelo de Referência (MR), um Método de Avaliação (MA) e um Banco de Melhores 

Práticas (BMP). 

O objetivo da pesquisa descrita nesta dissertação foi propor melhorias ao método de 

avaliação do MMPE SI/TI (Gov) a partir da aplicação desse método na realização de 

avaliações do processo de planejamento estratégico de SI/TI em organizações públicas do 

Governo do Estado de Pernambuco.  
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Para atingi-lo, o mesmo foi desmembrado em objetivos específicos cujo o primeiro deles 

foi: “Identificar quais organizações possuem um processo de planejamento estratégico de 

SI/TI no Governo de Pernambuco”. Assim sendo, foi realizado um levantamento acerca da 

existência de Planejamento Estratégico de SI/TI nas organizações públicas do Governo de 

Pernambuco.  

Tal levantamento tornou possível saber que apenas 5 (cinco) dessas organizações 

possuíam PE SI/TI e possibilitou que os resultados obtidos em Pernambuco fossem 

comparados aos obtidos no levantamento realizado no Governo Federal permitindo concluir 

que a situação em PE está muito aquém da encontrada no Governo Federal. Foi possível 

perceber que os índices encontrados no governo federal evoluíram consideravelmente entre o 

primeiro e o terceiro levantamento, realizados entre 2007 e 2012, dando a entender que as 

ações tomadas pelo TCU no sentido de promover a melhoria da governança de TI, bem como 

a existência de um mecanismo(índice e-govTI) que permitiu a avaliação em alto nível e a 

comparação entre as organizações,  surtiram efeitos favoráveis. Contexto no qual o MMPE 

SI/TI se encaixa.  

 Conhecendo essa realidade foi possível determinar quais organizações poderiam ser 

avaliadas segundo os níveis de maturidade do MMPE SI/TI (Gov). Feito o contato inicial, 3 

das 5 instituições que poderiam ser avaliadas aceitaram conhecer melhor o modelo e dessas, 2 

autorizaram a realização da avaliação, tornando possível o alcance do segundo objetivo dessa 

dissertação. 

Durante o levantamento bibliográfico identificou-se que no método de avaliação do 

MMPE SI/TI (Gov) havia menção a utilização de documentos mas não havia nenhum padrão 

de como eles deveriam ser. Assim sendo, para tornar possível as avaliações, foram criados os 

seguintes documentos: Plano de Avaliação (ver Apêndice A), Acordo de confidencialidade 

(ver Apêndice B), Planilha de Avaliação (ver Apêndice C), Relatório de Avaliação (ver 

Apêndice D) e Resultado da Avaliação (ver Apêndice E).  

As primeiras apresentações para as organizações deixaram transparecer  que algumas 

etapas do MA não poderiam ser seguidas conforme descrito. Isso se deveu ao fato da 

existência das seguintes restrições: 

• O MMPE SI/TI (Gov) ainda não era conhecido pelas organizações: em avaliações de 

modelos de maturidade já conhecidos e difundidos nacionalmente e/ou 

internacionalmente, uma avaliação final ocorre após uma etapa inicial que compreende a 
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implementação do modelo e/ou a realização de avaliações prévias. No momento da 

avaliação, portanto, já há pessoas na organização que conhecem o modelo e as fases do 

método de avaliação. Também é comum ter algum representante da empresa que foi 

contratada pela organização para auxiliar na implementação. A etapa de implementação 

costuma durar meses, dependendo do nível de maturidade que se deseja alcançar. Nesse 

cenário, as evidências, diretas e/ou indiretas, são catalogadas antes do início da avaliação, 

chegando inclusive, ao preenchimento prévio das planilhas de avaliação (SOFTEX, 2011). 

Dessa forma, quando uma organização solicita uma avaliação, ela acredita já possuir todas 

as evidências necessárias para o alcance do nível de maturidade pretendido. A equipe de 

avaliação é formada e seu objetivo durante a avaliação é comprovar que os resultados 

esperados dos processos são atingidos, através da comprovação in loco de que os 

documentos juntados às evidências são adequados, eles existem de fato e são utilizados no 

dia a dia da organização. No caso das avaliações realizadas, o MMPE não era conhecido 

pela organização e pelo avaliador interno e esse cenário trouxe as seguintes implicações: 

o Necessidade de realizar etapas anteriores a avaliação descrita no MA. Tais como: 

reuniões de convencimento e treinamento da pessoa/equipe da organização que 

participaria efetivamente da avaliação; 

o Dificuldade, por parte do avaliador interno, de preenchimento das planilhas de 

avaliação inicialmente criadas, tornando necessária a criação de um documento 

que associasse os produtos de trabalho aos resultados esperados, para isso foi 

criado o Diário de Avaliação (ver Apêndice G). 

o Necessidade de criação de artefatos não citados no método de avaliação para 

serem utilizados antes e/ou durante a avaliação, a saber: Proposta de Avaliação 

(ver Apêndice F), Guia de avaliação (ver Apêndice H) e Guia de Referência (ver 

Apêndice I). 

• A avaliação não foi considerada prioritária para a organização: Como consequência 

do cenário descrito no item anterior, embora tenham sido feitas as apresentações e os 

gestores tenham autorizado a realização da avaliação, não foi possível fazer com que esta 

tivesse prioridade em relação às demais atividades a serem desempenhadas pelas pessoas 

que participaram do processo de avaliação. As implicações foram: 

o Impossibilidade de realizar a avaliação no espaço de tempo sugerido no MA, a 

saber: primeiros níveis (1 a 2 dias) e demais níveis (1 a 5 dias), pela necessidade 
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de se adequar às restrições de agenda do avaliador interno e das pessoas que 

precisaram ser entrevistadas. 

o Impossibilidade de o Patrocinador executar todas as tarefas previstas no Método de 

avaliação o que ocasionou na atribuição de algumas dessas tarefas ao Avaliador 

Interno. 

Durante todo o processo de avaliação que compreendeu: a capacitação do avaliador 

interno, o período de preenchimento do diário de avaliação e a realização da avaliação 

propriamente dita; foram feitas anotações pela pesquisadora e/ou pela equipe de avaliação, a 

fim de levantar possíveis melhorias para o MR e para o MA do MMPE SI/TI (Gov). Os 

comentários, dúvidas e anotações feitas pelo avaliador interno no diário de avaliação também 

foram utilizados com este propósito. 

Os problemas e dificuldades foram catalogados e a pesquisadora realizou um estudo 

comparativo entre o MA-MMPE SI/TI e outros métodos de avaliação de modelos de 

maturidade (ver Apêndice H), a saber: ISO/IEC 15504 (SPICE), SCAMPI A (CMMI) e MA-

MPS(MPS.Br) a fim de identificar nestes, atividades que evitassem que os problemas 

ocorridos e as dificuldades enfrentadas voltassem a ocorrer em avaliações futuras. 

Tal comparação resultou na sugestão de duas melhorias para o MR-MMPE SI/TI (Gov) e 

no aperfeiçoamento do MA que contou tanto com a criação de novos processos quanto com a 

criação e o detalhamento de cada uma das atividades que os compõem. O método proposto 

está detalhadamente descrito no Guia de Avaliação (Apêndice K). 

Para atender as atividades previstas no método de avaliação proposto foi necessária a 

criação de um documento modelo que permitisse avaliar a avaliação realizada, para isso foi 

elaborado o Questionário de Avaliação (Apêndice I).  

Considera-se, portanto, que os objetivos desta pesquisa foram atingidos, e que todas as 

perguntas de pesquisa foram respondidas, a saber: 

• Como estão classificadas as Organizações Públicas do Governo de Pernambuco, em 

relação a maturidade do planejamento estratégico de SI/TI por elas elaborado, segundo 

o MMPE SI/TI (Gov)? 

o Resultado do Levantamento apresentado na seção 4.1. 



REFERÊNCIAS 111 

 

CIn/UFPE VERLAYNNE KELLEY DA HORA ROCHA ARAUJO 
 

• Quais aspectos do método de avaliação (MA) do MMPE SI/TI (Gov) podem ser 

aperfeiçoados a partir da análise de resultados das aplicações propostas no presente 

trabalho? 

o Proposta do novo método de avaliação contido na seção 4.2 e detalhado no 

apêndice K. 

• Quais aspectos do Modelo de Referência (MR) do MMPE SI/TI (Gov) podem ser 

aperfeiçoados a partir da análise de resultados das aplicações propostas no presente 

trabalho? 

o Sugestão de Melhoria para o MR a fim de que o “PCE-RE-06: Um comitê 

estratégico de SI/TI é estabelecido” seja necessário apenas a partir do nível 3 do 

modelo. 

o Sugestão de Melhoria para o MR de modificação do nome do nível para 

“Parcialmente Gerenciado” ao invés de “Inicial/ad hoc” 

Assim sendo, as maiores contribuições desse trabalho foram: 

1. Fornecer um panorama da realidade do Governo do Estado de Pernambuco em 

relação ao Planejamento Estratégico de TI; 

2. Facilitar a realização de avaliações a partir do MA do MMPE SI/TI (Gov), através 

da criação de artefatos (modelos de documentos e guias de referência e de 

avaliação) e da criação/detalhamento das fases, processos e atividades do MA; 

3.  Fornecer informações sobre os resultados obtidos nas avaliações realizadas nas 

duas organizações; 

4.  Proposições de melhoria no MMPE SI/TI (Gov) para que sua implementação seja 

avaliada pelo autor; 

5. Avaliação do MMPE SI/TI (Gov) aplicando-o em organizações do governo de PE. 

 Limitações e Ameaças à Validade 5.2

Mesmo tendo o cuidado de seguir uma metodologia adequada, a presente pesquisa 

apresentou algumas limitações e ameaças à validade. Sendo elas:  

•  Não foi possível avaliar o método de avaliação quanto a alguns aspectos, tais como: 

participação do patrocinador e tempo necessário para realização das avaliações; 

• Não foi possível realizar avaliações de níveis superiores ao 2; 
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• É plausível supor que, se mais avaliações tivessem sido feitas, os resultados obtidos 

poderiam ser ainda mais consistentes. 

• Utilização do Estudo de Caso como método de pesquisa: Como já citado no Capítulo 2.3 

(Metodologia), estudos de caso são conhecidos por possuir uma fraca capacidade de 

generalização; isto foi atenuado com a aplicação do estudo de caso em mais de um local, e 

por não ser efetivo sem um protocolo ou método adequado. Neste estudo usamos o 

protocolo de Yin (2011), pois devido ao caráter das questões de pesquisa ser descritivo 

este método pareceu o mais adequado, apesar de estas razões não eliminarem as ameaças 

do método. 

• Amostra pequena de organizações pesquisadas: Este estudo de caso contou com 

participação de duas organizações, das quais, a instituição A não atingiu o nível 1 do 

modelo e a empresa B atingiu o nível 2 do MMPE SI/TI (Gov). Entretanto, a população 

máxima de organizações que poderiam se encaixar no estudo era de cinco (5) (Instituições 

do governo de PE que declararam possuir PE SI/TI). Mesmo que a generalização não seja 

possível, as melhorias aqui apresentadas são relevantes por terem sido obtidas a partir dos 

primeiros resultados apresentados para o Modelo e podem ser complementados com 

outros estudos. 

 Trabalhos Futuros 5.3

Mesmo tendo alcançado todos os objetivos definidos para essa dissertação, a autora sugere 

alguns trabalhos futuros a fim de que algumas lacunas abertas por essa pesquisa sejam 

preenchidas, são elas: 

• Realizar novas avaliações em outras esferas (Municipal e federal) e/ou poderes 

(Legislativo e Judiciário); 

• Realizar a avaliação dos artefatos criados; 

• Definição de um Modelo de implementação e/ou Processo de avaliação. 
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APÊNDICE A – Plano de Avaliação 

 

 

 

 

<Incluir Logomarca da Organização > 

 

 

 

Avaliação de Planejamento Estratégico de SI/TI 

MMPE SI/TI (Gov) 
 

 

Plano de Avaliação 

da 

<Nome da Instituição> 

  



APÊNDICE A – Plano de Avaliação 119 

 

CIn/UFPE VERLAYNNE KELLEY DA HORA ROCHA ARAUJO 
 

 

Versão Data Motivo Responsável 

Versão 1 <data do 

plano da 

baseline da 

avaliação> 

Planejamento e Preparação da 

Avaliação 

<nome do avaliador líder e 

do avaliador interno>  

Versão 2  < indicar caso exista > <nome do avaliador líder e 

do avaliador interno >  
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Informações sobre a organização 
Nome da Organização: <colocar o nome da organização a ser avaliada> 

Endereço: <colocar o endereço da organização a ser avaliada, se tiver mais do que uma 

localização colocar todas> 

CNPJ: <CNPJ> 

Ano de fundação da organização: <ano de fundação da organização> 

Total de colaboradores da organização: <colocar o número de colaboradores da 

organização como um todo> 

Número de colaboradores da organização que trabalham com TI: <colocar o 

número de colaboradores da unidade organizacional que trabalha com TI> 

Resumo  das atividades da unidade organizacional: <relacionar as atividades que a 

unidade organizacional desempenha, por exemplo: projeto e teste de software, construção de 

software> 

Quantidade de Projetos de TI previstos para esse exercício: <relacionar o número de 

projetos de TI em andamento no momento da avaliação > 

 

 

Parâmetros da avaliação 

Escopo da avaliação 
Nível <nível solicitado> - MMPE SI/TI (Gov) Versão <versão do modelo MR-MMPE 

SI/TI (Gov)> 

Exclusões de processos e resultados: <Listar exclusões de processo ou resultados de processos com 
respectivas justificativa. Se as exclusões forem alteradas durante a avaliação inicial deve ser gerado 
outro plano de avaliação e obtidas as assinaturas neste novo plano.> 

 

Processo Resultado Justificativa 

<Nome do 

processo> 

<Sigla do 

resultado ou 

se todos os 

resultados 

colocar 

“TODOS”> 

<Justificativa>  
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Patrocinador da avaliação 
<Nome e cargo do patrocinador da avaliação> 

 

Avaliador Interno 
<Nome e cargo do Avaliador Interno> 

 

Cronograma geral da avaliação 
 

Atividade Responsável Data Início Data Fim 

    

    

 

Equipe de avaliação 

Nome Papel na equipe Instituição 

<a definir> Avaliador Líder <a definir> 

<a definir> Avaliador Adjunto <a definir> 

<a definir> Avaliador Adjunto <a definir> 

<a definir> Avaliador Interno <a definir> 

<a definir> Representante da Unidade 

Organizacional 

<a definir> 

 

Participantes da avaliação 
<Relacionar as pessoas a serem entrevistadas> 

 

Nome Cargo organizacional Chefia 
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Cronograma das atividades da avaliação 
Plano para as atividades de avaliação dos processos de Planejamento Estratégico de TI 

da <nome da organização>, a serem realizadas pela equipe de avaliação do MMPE-SI/TI 

(Gov) nos dias <completar com todos os dias da avaliação>. 

Atividades do dia <completar> 

Horário Atividade Participantes 

   

   

Atividades do dia <completar> 

Horário Atividade Participantes 

   

   

 

Aprovação do Plano da Avaliação 

Papel Nome Assinatura Data 

Patrocinador    

Avaliador Interno    

Avaliador Líder    
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APÊNDICE B – Acordo de Confidencialidade 

 
 

Acordo de Confidencialidade e Não-Atribuição 

 

A Organização X. está realizando uma avaliação do MMPE SI/TI (Gov) de acordo com 

os processos e métodos definidos pelo MMPE SI/TI (Gov). Tal avaliação está ocorrendo por 

interesse da instituição avaliada. 

 A precisão e utilidade dos resultados da avaliação são criticamente dependentes do 

desejo dos participantes de falar livremente e sem receio de retaliações. No sentido de prover 

suporte à comunicação aberta e livre ficam acordadas as seguintes condições: 

 

1. Toda informação reunida ou derivada através dos instrumentos de avaliação (como 
questionários), discussões, ou entrevistas serão tratados pela equipe de avaliação 
como confidenciais e não serão reportados para ninguém fora da equipe de 
avaliação com atribuição a projetos ou indivíduos. 

2. Todos os resultados da avaliação (por exemplo, achados, pontuações) serão 
documentados e apresentados sem atribuição a indivíduos ou projetos específicos. 

3. Todos os resultados da avaliação são de propriedade do patrocinador da avaliação 
e não podem ser distribuídos ou discutidos em nenhum fórum sem a aprovação do 
patrocinador da avaliação. 

 

Nós, assinados abaixo, entendemos e estamos de acordo com estas condições. 

 

Patrocinador da Avaliação ___________________________________ 

 

Avaliador Líder  _______________________________ 

 

Avaliadores Adjuntos                     ___________________________ 

     ___________________________ 

 ___________________________ 

 

Outros Participantes da Avaliação  ___________________________ 

     ___________________________ 
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APÊNDICE C – Planilhas de Avaliação 

As planilhas de avaliação originais possuem mais espaço para tornar possível o registro de várias evidências. Além disso, a planilha de cada 

processo possui seus Atributos de Processo e seus Resultados Esperados do Atributo do Processo, que nestas só foram colocados na planilha do 

primeiro processo PCE para fins de exemplo. 

Promover Consciência Estratégica (PCE) 
PREENCHIDO PELA ORGANIZAÇÃO             

Resultado esperado / evidências 

Fonte da 
evidência 

D
ire

ta
 

In
d

ire
ta

 

A
firm

a
ç
ã
o

 Comentários 

O
R

G
 

O propósito do processo Promover Consciência Estratégica (PCE) é habilitar a organização, através da alta administração, a entender as 
questões estratégicas de SI/TI, tais como os papéis de SI/TI, as capacidades e os conhecimentos tecnológicos, além de certificar-se de que 
há um entendimento comum entre o negócio e SI/TI, principalmente quanto ao potencial de contribuição que SI/TI proporciona para a 
estratégia do negócio. 

        

    

PCE-RE-01: Os objetivos de negócio e de SI/TI são identificados. 
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o escopo do projeto foi definido? 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   

PCE-RE-02: A estrutura do processo que inclui um conjunto de processos necessários para alcançar os objetivos de negócio e de SI/TI é 
identificado e definido. 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   

PCE-RE-03: A estratégia para definição, implementação e melhoria de processos é definida e o suporte para habilitar a estratégia é 
fornecido. 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   

PCE-RE-04: A missão, visão, valores, cultura, objetivos e metas tanto da organização quanto de SI/TI são conhecidos e compartilhados com 
todos os indivíduos da organização. 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   

PCE-RE-05: Cada indivíduo na organização compreende seu papel na consecução dos objetivos de negócio e de SI/TI e é capaz de 
desempenhá-lo. 
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          (T,L,P,N,NA)   

PCE-RE-06: Um comitê estratégico de SI/TI é estabelecido.             

              

          (T,L,P,N,NA)   

Atributos de Processo             

Resultado esperado / evidências             

AP 1.1 – o processo é executado             

RAP 1.1.1: O processo atinge seus resultados definidos. 
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o processo transforma produtos de trabalho de entrada identificáveis em 
produtos de trabalho de saída, também identificáveis, permitindo atingir o propósito do processo? 

          

  

              

          (T,L,P,N,NA)   

AP 2.1 – o processo é gerenciado             

RAP 2.1.1: os objetivos para o desempenho do processo são identificados. 
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que os objetivos de desempenho do processo foram identificados? 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   

RAP 2.1.2: a execução do processo é planejada e monitorada. 
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que existe um plano para a execução do processo e existe um monitoramento 
periódico?                                                             

            

              

          (T,L,P,N,NA)   

RAP 2.1.3: o desempenho do processo é ajustado para atender aos planos. 
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que  o processo foi executado conforme planejado e se ações corretivas foram 
tomadas quando a execução do processo se desviou dos planos? 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   

RAP 2.1.4: as responsabilidades e a autoridade para executar o processo são definidas, atribuídas e comunicadas.                                       
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que as responsabilidades e a autoridade para executar o processo foram 
definidas, atribuídas e comunicadas a todas as partes interessadas? 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   

RAP 2.1.5: os recursos e informações necessários para executar o processo definido são disponibilizados, alocados e utilizados. 
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram identificados e disponibilizados os recursos e as informações 
necessários para executar o processo? 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   
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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. 
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que a comunicação entre as partes interessadas no processo foi gerenciada de 
forma a garantir tanto a comunicação quanto o seu envolvimento e atribuição clara das responsabilidades? 

        

    
              

          (T,L,P,N,NA)   

AP 2.2 – os produtos de trabalho são gerenciados             

RAP 2.2.1: os requisitos dos produtos de trabalho do processo são identificados. 
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que  os requisitos dos produtos de trabalho do processo foram identificados? 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   

RAP 2.2.2: requisitos para documentação e controle dos produtos de trabalho são estabelecidos. 
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram especificadas as necessidades de documentação e os níveis de 
controle para os produtos de trabalho do processo? 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   

RAP 2.2.3: os produtos de trabalho são apropriadamente identificados, documentados e controlados.                                                                                                                             
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que os produtos de trabalho do processo estão sob os níveis de controle 
especificados, estão claramente identificados e documentados? 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   

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.  
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) foi verificado se os produtos de trabalho gerados pela execução do 
processo seguem os padrões, procedimentos e requisitos aplicáveis?; (ii) em caso de não conformidades, ações corretivas são estabelecidas e 
gerenciadas até a sua conclusão? 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   

AP 3.1 – o processo é definido             

RAP 3.1.1: um processo padrão é descrito, incluindo diretrizes para sua adaptação para o processo definido para um projeto (plano de 
SI/TI). 
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que existe a definição de um processo padrão e de diretrizes para a sua 
adaptação para um projeto (plano de SI/TI) específico? 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   

RAP 3.1.2: a sequência e interação do processo padrão com outros processos são determinadas. 
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que a sequência de execução e a interação deste processo padrão com os 
outros processos estão definidas? 
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          (T,L,P,N,NA)   

RAP 3.1.3: os papéis e competências requeridos para executar o processo são identificados como parte do processo padrão. 
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram identificados no processo padrão os papéis e competências 
requeridos para executar o processo? 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   

RAP 3.1.4: a infraestrutura e o ambiente de trabalho requerido para executar o processo são identificados como parte do processo padrão. 
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram identificados no processo padrão todos os elementos de infraestrutura 
e do ambiente de trabalho requeridos para executar o processo? 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   

RAP 3.1.5: métodos adequados para monitoramento da eficácia e adequação do processo são determinados.                                                                         
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que  foram definidos e utilizados métodos que forneçam visibilidade do estado da 
execução do processo, principalmente para a alta administração? 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   

AP 3.2 – o processo é implementado             

RAP 3.2.1: um processo definido é implementado para o projeto baseado nas diretrizes para seleção e/ou adaptação do processo padrão. 
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foi implementado um processo definido para o projeto, a partir do processo 
padrão e das diretrizes existentes para a sua seleção/adaptação?  

            

              

          (T,L,P,N,NA)   

RAP 3.2.2: as funções necessárias, responsabilidades e autoridades para a realização do processo definido são atribuídas e comunicadas. 
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que os papéis requeridos, as responsabilidades e a autoridade para executar o 
processo definido foram definidos, atribuídos e comunicados a todas as partes interessadas? 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   

RAP 3.2.3: as pessoas que executam o processo definido possuem adequada competência, educação, formação e experiência. 
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foi fornecido treinamento formal (cursos) ou informal (mentoring) para a 
execução do processo definido? (Considerar que, quando o indivíduo já possuir o perfil e as habilidades para executar o processo, o treinamento é 
dispensável). 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   

RAP 3.2.4: os recursos e as informações necessárias para a realização do processo definido são disponibilizados, distribuídos e utilizados. 
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram identificados e disponibilizados/distribuídos os recursos e as 
informações necessárias para executar o processo definido? 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   
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RAP 3.2.5: a infraestrutura e o ambiente de trabalho requeridos para executar o processo definido são disponibilizados, gerenciados e 
mantidos; 
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) foram disponibilizados a infraestrutura e o ambiente de trabalho para 
executar o processo definido?; (ii) a gerência e manutenção dessa infraestrutura e do ambiente de trabalho foi realizada? 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   

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 a melhoria contínua do processo. 
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) os dados necessários para o entendimento do comportamento, 
adequação e efetividade do processo foram identificados, coletados e analisados?; (ii) os resultados foram usados para identificar oportunidades de 
melhoria no processo? 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   

AP 4.1 – o processo é medido             

RAP 4.1.1: as necessidades de informação dos processos, requeridas para apoiar objetivos de negócio relevantes da organização, são 
identificadas.  
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram identificadas as necessidades de informação dos processos 
requeridas para apoiar o alcance dos objetivos de negócio relevantes da organização? (A execução desta identificação é obrigatória e deve ser 
realizada uma única vez e ao mesmo tempo para todos os processos). 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   

RAP 4.1.2: objetivos de medição do processo são derivados das necessidades de informação do processo. 
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que os objetivos de medição do processo foram definidos a partir das 
necessidades de informação? 

            

              

          (T,L,P,N,NA,F)   

RAP 4.1.3: objetivos quantitativos de qualidade e de desempenho dos processos são definidos para apoiar os objetivos de negócio. 
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que os objetivos quantitativos para qualidade e desempenho do processo da 
organização foram definidos a partir das necessidades de informação? 

            

              

          (T,L,P,N,NA,F)   

RAP 4.1.4: medidas, bem como a freqüência 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. 
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) as medidas especificamente orientadas para análise de desempenho do 
processo foram identificadas, definidas e incorporadas ao plano de medição da organização? (ii) foi definida a frequência de realização das 
medições? 

            

              

          (T,L,P,N,NA,F)   
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RAP 4.1.5: resultados das medições são coletados, analisados e comunicados para monitorar o atendimento dos objetivos quantitativos de 
qualidade e de desempenho do processo. 
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) foram coletadas medidas dos projetos da organização que usam o 
processo?; (ii) essas medições foram analisadas e reportadas para monitorar o atendimento dos objetivos quantitativos de qualidade e de 
desempenho do processo? 

            

              

          (T,L,P,N,NA,F)   

RAP 4.1.6: resultados de medição são utilizados para caracterizar o desempenho do processo 
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que os resultados das medições foram utilizados para caracterizar o 
desempenho do processo? 

            

              

          (T,L,P,N,NA,F)   

AP 4.2 – o processo é controlado             

RAP 4.2.1: técnicas de análise e de controle de desempenho são identificadas e aplicadas quando necessário. 
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) foram identificadas técnicas de análise e de controle de desempenho? (ii) 
essas técnicas foram aplicadas quando necessário? 

            

              

          (T,L,P,N,NA,F)   

RAP 4.2.2: limites de controle de variação são estabelecidos para o desempenho normal do processo. 
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que  foi estabelecida a baseline de desempenho do processo contendo 
informações sobre os limites de controle de variação calculados com base nas medidas coletadas nos projetos? 

            

              

          (T,L,P,N,NA,F)   

RAP 4.2.3: dados de medição são analisados com relação a causas especiais de variação. 
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que os dados de medição foram analisados com relação a causas especiais de 
variação? 

            

              

          (T,L,P,N,NA,F)   

RAP 4.2.4: ações corretivas são realizadas para tratar causas especiais de variação. 
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que ações corretivas foram realizadas para tratar causas especiais de variação? 

            

              

          (T,L,P,N,NA,F)   

RAP 4.2.5: limites de controle são redefinidos, quando necessário, seguindo as ações corretivas. 
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que os limites de controle foram redefinidos, de acordo com as ações corretivas 
identificadas? 

            

              

          (T,L,P,N,NA,F)   

AP 5.1 – o processo é inovado e melhorado             



APÊNDICE C – Planilhas de Avaliação 130 

 

CIn/UFPE VERLAYNNE KELLEY DA HORA ROCHA ARAUJO 
 

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. 
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) foram coletadas e analisadas propostas de melhoria no processo?; (ii) 
foram definidos objetivos de melhoria do processo com base nos objetivos de negócio relevantes da organização? 

            

              

          (T,L,P,N,NA,F)   

RAP 5.1.2: dados adequados são analisados para identificar causas comuns de variação no desempenho do processo. 
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que dados foram analisados para identificar causas comuns de variação no 
desempenho do processo? 

            

              

          (T,L,P,N,NA,F)   

RAP 5.1.3: dados adequados são analisados para identificar oportunidades para aplicar melhores práticas e inovações. 
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que dados adequados foram analisados para identificar oportunidades de 
melhorias baseadas em melhores práticas e inovações?  

            

              

          (T,L,P,N,NA,F)   

RAP 5.1.4: oportunidades de melhoria derivadas de novas tecnologias e conceitos de processo são identificadas. 
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que houve uma busca e análise de oportunidades de melhorias derivadas de 
novas tecnologias e de conceitos de processo? 

            

              

          (T,L,P,N,NA,F)   

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. 
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foi definida e utilizada uma estratégia de implementação para alcançar os 
objetivos de melhoria do processo e solução de problemas? 

            

              

          (T,L,P,N,NA,F)   

AP 5.2 – o processo é otimizado continuamente             

RAP 5.2.1: o impacto de todas as mudanças propostas é avaliado com relação aos objetivos do processo definido e do processo padrão. 
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o impacto de todas as mudanças propostas foi avaliado com relação aos 
objetivos do processo definido para o projeto e do processo padrão. 

            

              

          (T,L,P,N,NA,F)   

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. 
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) a implementação das melhorias foi gerenciada para garantir o 
entendimento de qualquer variação no desempenho do processo?; (ii) que ações corretivas foram executadas, quando necessário. 

            

              

          (T,L,P,N,NA,F)   
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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.             
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que as ações implementadas foram acompanhadas com medidas para verificar 
se corrigiram o problema e melhoraram o desempenho do processo. 

            

              

          (T,L,P,N,NA,F)   

RAP 5.2.4: dados da análise de causas de problemas e de sua resolução são armazenados para uso em situações similares. 
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram armazenados dados de análise e resolução de causas de problemas 
para uso em situações similares? 

            

              

          (T,L,P,N,NA,F)   

 

Assegurar Conformidade Governamental (ACG) 
PREENCHIDO PELA ORGANIZAÇÃO             

Resultado esperado / evidências 

Fonte da 
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O propósito do processo Assegurar Conformidade Governamental (ACG) é assegurar que a organização esteja em conformidade com os 
requisitos contratuais e legais (leis, decretos, instruções normativas, entre outras regulamentações) estabelecidas pelo governo brasileiro. 

        

    

ACG-RE-01: Os requisitos de conformidade com leis e regulamentações governamentais são identificados e estabelecidos.             

              

          (T,L,P,N,NA)   

ACG-RE-02: Revisões, ajustes e avaliações das políticas e padrões que asseguram que os aspectos legais estão sendo atendidos são 
realizados e mantidos. 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   

ACG-RE-03: A atualização e integração das informações sobre regulamentações e ações corretivas para desvios de finalidade são 
realizadas, monitoradas e comunicadas. 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   
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Gerenciar Recursos Humanos (GRH) 
PREENCHIDO PELA ORGANIZAÇÃO             

Resultado esperado / evidências 

Fonte da 
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O propósito do processo Gerenciar Recursos Humanos (GRH) é Gerenciar os recursos humanos da organização e manter suas 
competências de acordo com as necessidades do negócio, além de motivar o pessoal de SI/TI através de planos de carreira, atribuição de 
funções coerentes com suas habilidades, definição de um processo de revisão do desempenho profissional, criação de descrições dos 
cargos, trabalho em grupo e minimização da dependência de indivíduos-chave. 

        

    

GRH-RE-01: As habilidades e competências necessárias para o pessoal de SI/TI são identificadas.             

              

          (T,L,P,N,NA)   

GRH-RE-02: A efetiva interação entre indivíduos e equipes é suportada e os recursos humanos necessários para a organização são 
fornecidos. 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   

GRH-RE-03: As habilidades necessárias para partilhar informações e coordenar as atividades da equipe são desenvolvidas com eficiência.             

              

          (T,L,P,N,NA)   

GRH-RE-04: Critérios objetivos para avaliar, monitorar e melhorar o desempenho do pessoal de SI/TI são estabelecidos.             

              

          (T,L,P,N,NA)   

GRH-RE-05: As dependências excessivas de indivíduos-chave são minimizadas.             

              

          (T,L,P,N,NA)   
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Educar e Treinar Pessoas (ETP) 
PREENCHIDO PELA ORGANIZAÇÃO             

Resultado esperado / evidências 
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O propósito do processo Educar e Treinar Pessoas (ETP) é entender claramente as necessidades das pessoas (diretores, gerentes e 
usuários) em termos de educação e treinamento em SI/TI e executar uma estratégia eficaz de treinamento e medição dos resultados.. 

        

    

ETP-RE-01: Treinamentos para tratar das necessidades da organização são desenvolvidos ou adquiridos.             

              

          (T,L,P,N,NA)   

ETP-RE-02: Treinamentos para garantir que todos os indivíduos têm habilidades necessárias para executar as suas tarefas são realizados, 
monitorados e avaliados. 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   

 

Gerência de Projetos (GEP) 
PREENCHIDO PELA ORGANIZAÇÃO             

Resultado esperado / evidências 
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O propósito do processo Gerência de Projetos (GEP) é identificar, estabelecer, coordenar e monitorar as atividades, tarefas e 
recursos necessários para um projeto (plano estratégico de SI/TI), com o objetivo de produzir um produto e/ou serviço, no 
contexto das necessidades do projeto e de suas restrições. 

        

    

GEP-RE-01: O escopo do projeto é definido.             

              

          (T,L,P,N,NA)   

GEP-RE-02: A viabilidade da realização do projeto diante dos recursos disponíveis e das restrições identificadas é avaliada.             
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          (T,L,P,N,NA)   

GEP-RE-03: As tarefas e os recursos necessários para concluir o projeto são dimensionados e estimados.             

              

          (T,L,P,N,NA)   

GEP-RE-04: Interfaces entre os elementos do projeto com outros projetos são identificados e controlados.             

              

          (T,L,P,N,NA)   

GEP-RE-05: Os planos para a execução do projeto são desenvolvidos e implementados.             

              

          (T,L,P,N,NA)   

GEP-RE-06: O progresso do projeto é monitorado e relatado.             

              

              

              

              

              

              

GEP-RE-07: Medidas para corrigir os desvios do plano e para prevenir a recorrência dos problemas identificados no projeto são 
estabelecidas. 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   

 

Gerenciar Medição e Análise (GMA) 
PREENCHIDO PELA ORGANIZAÇÃO             

Resultado esperado / evidências 
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O propósito do processo Gerenciar Medição e Análise (GMA) é coletar e analisar 
dados relativos aos produtos desenvolvidos e processos implementados dentro da 
organização para apoiar a gestão eficaz e demonstrar objetivamente a qualidade 
dos produtos gerados, principalmente do planejamento estratégico de SI/TI. 

        

    

GMA-RE-01: Os objetivos de medição são estabelecidos e mantidos a partir dos 
objetivos de negócio da organização e das necessidades de informação de 
processos técnicos e gerenciais. 
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          (T,L,P,N,NA)   

GMA-RE-02: Um conjunto adequado de métricas é identificado e definido, 
priorizado, documentado, revisado e, quando pertinente, atualizado. 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   

GMA-RE-03: As atividades de medição são identificadas e executadas.             

              

          (T,L,P,N,NA)   

GMA-RE-04: Os dados de medição são colhidos, armazenados, analisados e os 
resultados são interpretados. 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   

GMA-RE-05: Os produtos de informação são utilizados para apoiar decisões e 
fornecer uma base objetiva para comunicação. 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   

GMA-RE-06: O processo de medição e as métricas são avaliadas e comunicadas ao 
dono (proprietário) do processo. 

            

              

              

              

              

              

              

 

Definir o Processo Organizacional (DPO)             

PREENCHIDO PELA ORGANIZAÇÃO             

Resultado esperado / evidências 
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O propósito do processo Definir o Processo Organizacional (DPO) é estabelecer e manter um conjunto de ativos de 
processos organizacionais e processos padronizados que sejam usáveis e aplicáveis às necessidades de negócio da 
organização. 

        

    

DPO-RE-01: Um conjunto de ativos e processos padronizados é estabelecido e mantido, juntamente com a indicação da 
aplicabilidade de cada processo. 
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          (T,L,P,N,NA)   

DPO-RE-02: Atividades, critérios de entrada e saída, papéis e responsabilidades associados aos processos 
padronizados são identificados e detalhados, juntamente com o desempenho esperado do processo. 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   

DPO-RE-03: Uma estratégia para adaptação do processo padronizado é desenvolvida considerando-se as necessidades 
da organização. 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   

DPO-RE-04: Os dados e as informações relacionadas com a utilização do processo padronizado existem e são 
mantidos. 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   
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Gerenciar Aquisições e Terceirizações (GAT) 

PREENCHIDO PELA ORGANIZAÇÃO             

Resultado esperado / evidências 

Fonte da evidência 

D
ire

ta
 

In
d

ire
ta

 

A
firm

a
ç
ã
o

 Comentários 

O
R

G
 

O propósito do processo Gerência de Projetos (GEP) é estabelecer as necessidades de aquisição, obter o 
produto/serviço que satisfaça as necessidades da organização e selecionar os fornecedores (terceirizados) mais 
adequados, através de critérios bem definidos. 

        

    

GAT-RE-01: As necessidades de aquisição, os objetivos, os critérios de aceitação de produto e/ou serviço e a 
estratégia de aquisição são definidas;. 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   

GAT-RE-02: Os critérios para seleção dos fornecedores (terceirizados) são estabelecidos e utilizados para avaliá-los.             

              

          (T,L,P,N,NA)   

GAT-RE-03: Um acordo formal que expresse claramente as expectativas, responsabilidades e obrigações de ambos 
(cliente e fornecedor) é estabelecido. 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   

GAT-RE-04: Um produto e/ou serviço que satisfaz as necessidades da organização é adquirido.             

              

          (T,L,P,N,NA)   

GAT-RE-05: A aquisição é monitorada de forma que as restrições especificadas (ex: custo, prazo e qualidade) sejam 
cumpridas. 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   

GAT-RE-06: O produto e/ou serviço é entregue e avaliado conforme estabelecido no acordo formal.             

              

          (T,L,P,N,NA)   
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Gerenciar Infraestrutura de SI/TI (GIN) 
PREENCHIDO PELA ORGANIZAÇÃO             

Resultado esperado / evidências 

Fonte da evidência 

D
ire

ta
 

In
d

ire
ta

 

A
firm

a
ç
ã
o

 Comentários 

O
R

G
 

O propósito do processo Gerenciar Infraestrutura de SI/TI (GEP) é manter um clima estável e confiável fornecendo uma 
infraestrutura de SI/TI que apoie a realização de qualquer processo organizacional. A infraestrutura pode incluir 
hardware, software, redes, dados, métodos, ferramentas, técnicas, padrões para desenvolvimento, operação ou 
manutenção de SI/TI. 

        

    

GIN-RE-01: Os requisitos da infraestrutura de SI/TI necessários para suportar os processos da organização são 
definidos. 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   

GIN-RE-02: Os elementos da infraestrutura de SI/TI são identificados e especificados.             

              

          (T,L,P,N,NA)   

GIN-RE-03: Os elementos da infraestrutura de SI/TI são adquiridos.             

              

          (T,L,P,N,NA)   

GEP-RE-04: Os elementos da infraestrutura de SI/TI são implementados.             

              

          (T,L,P,N,NA)   

GEP-RE-05: Uma infraestrutura de SI/TI estável e confiável é mantida.             

              

          (T,L,P,N,NA)   

 

Gerenciar Qualidade (GQA) 
PREENCHIDO PELA ORGANIZAÇÃO             

Resultado esperado / evidências 

Fonte da 
evidência 

D
ire

ta
 

In
d

ire
ta

 

A
firm

a
ç
ã
o

 Comentários 

O
R

G
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O propósito do processo Gerenciar Qualidade (GQA) Garantir que os produtos/serviços satisfaçam os objetivos de qualidade 
organizacionais e as necessidades estabelecidas pelos envolvidos. 

        

    

GQA-RE-01: Com base nos objetivos de qualidade declarados pelos envolvidos, os requisitos de qualidade são estabelecidos.             

              

          (T,L,P,N,NA)   

GQA-RE-02: Uma estratégia geral para atingir os objetivos de qualidade é desenvolvida.             

              

          (T,L,P,N,NA)   

GQA-RE-03: Um sistema de gestão da qualidade para implementação da estratégia é estabelecido.             

              

          (T,L,P,N,NA)   

GQA-RE-04: O controle da qualidade e as atividades de garantia são executadas e seu desempenho confirmados.             

              

          (T,L,P,N,NA)   

GQA-RE-05: O desempenho real comparado aos objetivos de qualidade é monitorado.             

              

          (T,L,P,N,NA)   

GQA-RE-06: Quando as metas de qualidade não são alcançadas, ações ou medidas apropriadas são tomadas.             

              

          (T,L,P,N,NA)   

 

Fomentar Gestão do Conhecimento (FGC) 
PREENCHIDO PELA ORGANIZAÇÃO             

Resultado esperado / evidências 

Fonte da evidência 

D
ire

ta
 

In
d

ire
ta

 

A
firm

a
ç
ã
o

 Comentários 

O
R

G
 

O propósito do processo Fomentar Gestão do Conhecimento (FGC) é assegurar que o conhecimento individual, as 
informações e as habilidades sejam coletadas, compartilhadas, reutilizadas e melhoradas por toda a organização. 

        

    

FGC-RE-01: Uma estratégia adequada de gestão do conhecimento é selecionada.             
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          (T,L,P,N,NA)   

FGC-RE-02: A infraestrutura para o compartilhamento de informação comum e específica de toda a organização é 
estabelecida e mantida. 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   

FGC-RE-03: O conhecimento é prontamente armazenado e compartilhado por toda a organização.             

              

          (T,L,P,N,NA)   

 

Avaliar o Processo Organizacional (APO) 
PREENCHIDO PELA ORGANIZAÇÃO             

Resultado esperado / evidências 

Fonte da evidência 

D
ire

ta
 

In
d

ire
ta

 

A
firm

a
ç
ã
o

 Comentários 

O
R

G
 

O propósito do processo Avaliar o Processo Organizacional (APO) é determinar o desempenho dos processos 
padronizados da organização e o quanto eles contribuem para a realização dos objetivos de negócio e para melhoria 
contínua dos processos.. 

        

    

APO-RE-01: Os dados e as informações relacionadas com a utilização dos processos padronizados existem e são 
mantidos. 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   

APO-RE-02: Os pontos fortes, fracos e oportunidades de melhoria dos processos padronizados são entendidos.             

              

          (T,L,P,N,NA)   

APO-RE-03: Registros precisos e acessíveis das avaliações são mantidos.             

              

          (T,L,P,N,NA)   
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Gerenciar Riscos (GRI) 
PREENCHIDO PELA ORGANIZAÇÃO             

Resultado esperado / evidências 

Fonte da evidência 

D
ire

ta
 

In
d

ire
ta

 

A
firm

a
ç
ã
o

 Comentários 

O
R

G
 

O propósito do processo Gerenciar Riscos (GRI) é Identificar, analisar, tratar e monitorar os riscos continuamente para 
o planejamento estratégico de SI/TI e para a organização 

        

    

GRI-RE-01: O escopo da gestão de riscos é determinado.             

              

          (T,L,P,N,NA)   

GRI-RE-02: As estratégias apropriadas de gestão de riscos são definidas e implementadas.             

              

          (T,L,P,N,NA)   

GRI-RE-03: Os riscos são identificados.             

              

          (T,L,P,N,NA)   

GRI-RE-04: Os riscos são analisados e priorizados, e um plano de contingência é estabelecido.             

              

          (T,L,P,N,NA)   

GRI-RE-05: As métricas de risco para determinar as alterações no status e no progresso das atividades de tratamento 
de risco são definidas, aplicadas e avaliadas. 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   

GRI-RE-06: O tratamento apropriado para corrigir ou evitar o risco, com base na sua prioridade, probabilidade e 
consequência é estabelecido. 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   
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Gerenciar Integração com o Cidadão (GIC) 
PREENCHIDO PELA ORGANIZAÇÃO             

Resultado esperado / evidências 

Fonte da evidência 

D
ire

ta
 

In
d

ire
ta

 

A
firm

a
ç
ã
o

 Comentários 

O
R

G
 

O propósito do processo Gerência de Projetos (GEP) é identificar, estabelecer, coordenar e monitorar as atividades, 
tarefas e recursos necessários para um projeto (plano estratégico de SI/TI), com o objetivo de produzir um produto e/ou 
serviço, no contexto das necessidades do projeto e de suas restrições. 

        

    

GIC-RE-01: As necessidades e desejos do cidadão são identificadas e entendidas.             

              

          (T,L,P,N,NA)   

GIC-RE-02: O nível de satisfação do cidadão é acompanhado e avaliado periodicamente.             

              

          (T,L,P,N,NA)   

GIC-RE-03: Mecanismos de incentivo à participação e engajamento do cidadão no planejamento de ações do governo 
são estabelecidos e mantidos. 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   

 

Melhorar o Processo Organizacional (MPO) 
PREENCHIDO PELA ORGANIZAÇÃO             

Resultado esperado / evidências 

Fonte da evidência 

D
ire

ta
 

In
d

ire
ta

 

A
firm

a
ç
ã
o

 Comentários 

O
R

G
 

O propósito do processo Melhorar o Processo Organizacional  (MPO) é melhorar continuamente a eficácia e eficiência 
da organização através dos processos que estão sendo utilizados e procurar mantê-los alinhados as necessidade do 
negócio. 

        

    

MPO-RE-01: Um compromisso para fornecer recursos que apoiem as ações de melhoria dos processos é estabelecido.             

              

          (T,L,P,N,NA)   

MPO-RE-02: Questões inerentes ao ambiente interno e externo da organização são identificadas como oportunidades 
de melhoria e justificadas como razões para proporcionar mudanças. 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   
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MPO-RE-03: A análise da situação atual do processo é realizada e concentra-se nos processos que trazem mais 
estímulos para melhoria contínua. 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   

MPO-RE-04: Objetivos de melhoria são identificados e priorizados, e consequentes mudanças nos processos são 
definidas e implementadas. 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   

MPO-RE-05: Os efeitos da implementação do processo são monitorados e confirmados com os objetivos de melhoria 
definidos e os conhecimentos são comunicados. 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   

MPO-RE-06: As melhorias realizadas são avaliadas e levadas em consideração para gerar novas soluções que sirvam 
para outras áreas da organização. 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   

 

Otimizar a Gestão Organizacional (OGO) 
PREENCHIDO PELA ORGANIZAÇÃO             

Resultado esperado / evidências 

Fonte da evidência 

D
ire

ta
 

In
d

ire
ta
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a
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 Comentários 

O
R

G
 

O propósito do processo Otimizar a Gestão Organizacional (OGO) é otimizar e aperfeiçoar a gestão estratégica de SI/TI 
e as melhores práticas para planejamento estratégico de SI/TI da organização, buscando aumentar continuamente o 
alinhamento e a consistência com os objetivos estratégicos de negócio. 

        

    

OGO-RE-01: Investimentos em gestão estratégica de SI/TI são priorizados e realizados.             

              

          (T,L,P,N,NA)   

OGO-RE-02: A realização dos objetivos de SI/TI com base nos objetivos do negócio é avaliada, alinhada e otimizada 
continuamente; 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   
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OGO-RE-03: Melhores práticas para apoiar a implementação eficaz do planejamento estratégico de SI/TI são avaliadas e 
aperfeiçoadas continuamente. 

            

              

          (T,L,P,N,NA)   
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APÊNDICE D – Relatório de Avaliação 

 

 

<Incluir Logomarca da Organização > 

 

 

Relatório da Avaliação 

da 

<nome-da-organização> 

 

 

 

 

<data do último dia de avaliação final> 
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Informações sobre a organização 
Nome: <colocar o nome da organização a ser avaliada> 

Endereço: <colocar o endereço da organização a ser avaliada, se tiver mais do que uma 

localização colocar todas> 

CNPJ: <CNPJ> 

Ano de fundação da organização: <ano de fundação da organização> 

Total de colaboradores da organização: <colocar o número de colaboradores da 

organização como um todo> 

Número de colaboradores da organização que trabalham com TI: <colocar o 

número de colaboradores da unidade organizacional que trabalha com TI> 

Resumo  das atividades da unidade organizacional: <relacionar as atividades que a 

unidade organizacional desempenha, por exemplo: projeto e teste de software, construção de 

software> 

Quantidade de Projetos de TI previstos para esse exercício: <relacionar o número de 

projetos de TI em andamento no momento da avaliação > 

Parâmetros da avaliação 

Escopo da avaliação 
Nível <nível solicitado> - MMPE SI/TI (Gov) Versão <versão do modelo MR-MMPE 

SI/TI (Gov)> 

Exclusões de processos e resultados: <Listar exclusões de processo ou resultados de 
processos com respectivas justificativa. Se as exclusões forem alteradas durante a 
avaliação inicial deve ser gerado  outro plano de avaliação e obtidas as assinaturas neste 
novo plano.> 

 

Processo Resultado Justificativa 

<Nome do 

processo> 

<Sigla do resultado ou 

se todos os resultados 

colocar “TODOS”> 

<Justificativa>  

 

 

Patrocinador da avaliação 
<Nome e cargo do patrocinador da avaliação> 

 

Avaliador Interno 
<Nome e cargo do Avaliador Interno> 
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Objetivo da avaliação 
Esta avaliação, realizada no período <dia de início> a <dia de fim> de <Mês> de 

<Ano> teve como modelo de referência de MMPE SI/TI (Gov) versão <completar>. O maior 

nível do MR - MMPE SI/TI (Gov)  considerado para a avaliação foi o nível <indicar maior 

nível avaliado>. 

 

Equipe de avaliação 

Nome Papel na equipe Instituição 

<a definir> Avaliador Líder <a definir> 

<a definir> Avaliador Adjunto <a definir> 

<a definir> Avaliador Adjunto <a definir> 

<a definir> Avaliador Interno <a definir> 

<a definir> Representante da unidade 

organizacional 

<a definir> 

 

Entrevistados 

O número total de entrevistados foi de XXX pessoas que forneceram dados para 

avaliação do Planejamento Estratégico de TI da instituição, dos quais XX gerentes de 

planejamento, XX assessores de planejamento, XX gerentes de projetos, XX membros do 

grupo de qualidade, XX do grupo de processos, XX desenvolvedores, XX gerentes de 

infraestrutura, XX gerentes de RH, XX do grupo de métricas, <excluir os não pertinentes e 

listar outros se existirem>. 

 

Resultados por Área de Processo 
Após análise dos resultados esperados dos processos <processo-1>, <processo-2>, 

<processo-3> e dos atributos de processo <listar> a equipe de avaliação graduou cada 

resultado segundo o seguinte critério: T (Totalmente implementado), L (Largamente 

implementado), P (Parcialmente implementado), N (Não implementado), NA (Não avaliado) 

ou F (Fora do escopo) 
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<detalhamento da caracterização dos processos, dos atributos dos processos, dos 

resultados esperados do processo e dos resultados esperados dos atributos dos processos> 

<os atributos de processo e os resultados esperados dos atributos dos processos que 

constarão nas planilhas abaixo variam de acordo com o nível no qual a avaliação está sendo 

avaliada. No exemplo abaixo considera-se uma avaliação dos processos dos nível 1 para uma 

avaliação do nível 2 do MMPE SI/TI (Gov)> 

 

Nível 1  - Inicial ou ad hoc 

Promover Consciência Estratégica (PCE)  

PCE-RE-01: Os objetivos de negócio e de SI/TI são identificados;  

PCE-RE-02: A estrutura do processo que inclui um conjunto de processos necessários 

para alcançar os objetivos de negócio e de SI/TI é identificado e definido; 

 

PCE-RE-03: A estratégia para definição, implementação e melhoria de processos é 

definida e o suporte para habilitar a estratégia é fornecido; 

 

PCE-RE-04: A missão, visão, valores, cultura, objetivos e metas tanto da organização 

quanto de SI/TI são conhecidos e compartilhados com todos os indivíduos da 

organização; 

 

PCE-RE-05: Cada indivíduo na organização compreende seu papel na consecução dos 

objetivos de negócio e de SI/TI e é capaz de desempenhá-lo; 

 

PCE-RE-06: Um comitê estratégico de SI/TI é estabelecido.  

AP 1.1 – o processo é executado   

RAP 1.1.1: O processo atinge seus resultados definidos.  

AP 2.1 – o processo é gerenciado  

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. 

 

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. 

 

AP 2.2 – os produtos de trabalho são gerenciados  

RAP 2.2.1: os requisitos dos produtos de trabalho do processo são identificados.  
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RAP 2.2.2: 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. 

 

 

Pontos Fortes: 

 

Pontos Fracos: 

 

Oportunidades de Melhoria: 

 

Nível 1  - Inicial ou ad hoc 

Assegurar Conformidade Governamental (ACG)  

ACG-RE-01: Os requisitos de conformidade com leis e regulamentações governamentais 

são identificados e estabelecidos; 

 

ACG-RE-02: Revisões, ajustes e avaliações das políticas e padrões que asseguram que os 

aspectos legais estão sendo atendidos são realizados e mantidos; 

 

ACG-RE-03: A atualização e integração das informações sobre regulamentações e ações 

corretivas para desvios de finalidade são realizadas, monitoradas e comunicadas. 

 

AP 1.1 – o processo é executado   

RAP 1.1.1: O processo atinge seus resultados definidos.  

AP 2.1 – o processo é gerenciado  

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. 

 

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. 

 

AP 2.2 – os produtos de trabalho são gerenciados  

RAP 2.2.1: os requisitos dos produtos de trabalho do processo são identificados.  
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RAP 2.2.2: 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. 

 

 

<igual para os demais processos presentes da avaliação > 

 

 

Observações Gerais Quanto ao Modelo 
Pontos Fortes: 

 

 

Pontos Fracos: 

 

 

Indicação de Melhores práticas 

 

 

Outras Observações Gerais  
Pontos Fortes: 

 

 

Pontos Fracos: 

 

 

 

Indicação de Melhores práticas 

 

 

Nível de Maturidade MMPE SI/TI (Gov) da Organização 

A organizacão avaliada satisfez os requisitos dos processos <listar> sendo classificada 
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como <aderente> ao Nível  X do MMPE SI/TI (Gov) versão <completar>. 

 

Local 

 

nome e assinatura do avaliador líder 

  



APÊNDICE E – Relatório do Resultado da Avaliação 

 

Cin/UFPE VERLAYNNE KELLEY DA HORA ROCHA ARAUJO 
 

APÊNDICE E – Relatório do Resultado da Avaliação 

 

Resultado da Avaliação do Planejamento Estratégico de TI 

 

Nome da Organização: <colocar o nome da organização a ser avaliada> 

Endereço: <colocar o endereço da organização a ser avaliada, se tiver mais do que uma 

localização colocar todas> 

CNPJ: <CNPJ> 

Ano de fundação da organização: <ano de fundação da organização> 

Total de colaboradores da organização: <colocar o número de colaboradores da 

organização como um todo> 

Número de colaboradores da organização que trabalham com TI: <colocar o número de 

colaboradores da unidade organizacional que trabalha com TI> 

Resumo  das atividades da unidade organizacional: <relacionar as atividades que a 

unidade organizacional desempenha, por exemplo: projeto e teste de software, construção de 

software> 

Quantidade de Projetos de TI previstos para esse exercício: <relacionar o número de 

projetos de TI em andamento no momento da avaliação > 

 

Patrocinador da Avaliação: <nome do patrocinador> 

Avaliador Interno: <Nome do Avaliador Interno> 

 

Data da Avaliação: <data do último dia da avaliação final> 
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Instituição Avaliadora (IA): < nome da IA > 

 

Equipe de Avaliação: 

Avaliador Líder:  

Avaliador Interno: 

Demais Avaliadores Representantes da Organização:  

Avaliador(es) Adjunto(s):  

 

 

Método de avaliação: MA-MMPE SI/TI (Gov) (versão <completar com a versão>) 

Resultado da avaliação:  

Atendeu aos requisitos de processos e capacidade do Modelo de Referência 

MMPE SI/TI (Gov) (versão <completar com a versão>) do nível <indicar nível> 

– <nome do nível> 

Exclusões de processos e resultados: <Listar exclusões de processo ou resultados de 

processos com justificativa> 

 

Processo 

Excluído 

Resultado Excluído Justificativa 

<Nome 

do 

processo> 

<Sigla do resultado 

ou se todos os 

resultados colocar 

“TODOS”> 

<Justificativa>  

 

 

< Colocar em cada Processo: Satisfeito, Não Satisfeito, Não Avaliado ou Fora do 

escopo e excluir este comentário> 
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NÍVEL 1  - INICIAL OU AD HOC 

Promover Consciência Estratégica (PCE)  

Assegurar Conformidade Governamental (ACG)  

NÍVEL 2  - GERENCIADO 

Gerenciar Recursos Humanos (GRH)  

Educar e Treinar Pessoas (ETP)  

Gerenciar Projetos (GEP)  

Gerenciar Medição e Análise (GMA)  

NÍVEL 3  - DEFINIDO 

Definir o Processo Organizacional (DPO)  

Gerenciar Aquisições e Terceirizações (GAT)  

Gerenciar Infraestrutura de SI/TI (GIN)  

Gerenciar Qualidade (GQA)  

Fomentar Gestão do Conhecimento (FGC)  

NÍVEL 4  - MEDIDO 

Avaliar o Processo Organizacional (APO)  

Gerenciar Riscos (GRI)  

Gerenciar Integração com o Cidadão (GIC)  

NÍVEL 5  - OTIMIZADO 

Melhorar o Processo Organizacional (MPO)  

Otimizar a Gestão Organizacional (OGO)  
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APÊNDICE F – Proposta de Avaliação  

1. Objetivo 
Realizar a Avaliação do Planejamento Estratégico de SI/TI elaborado pela organização X 

com base nos critérios estabelecidos pelo MMPE/SI/TI (Gov), Informações detalhadas podem 

ser encontradas no Guia de Referência e Guia de Avaliação do modelo (em anexo). 

Os resultados da avaliação servirão como estudo de caso para o trabalho de mestrado em 

ciências da computação CIn/UFPE de Verlaynne Rocha, intitulado: Avaliando o 

Planejamento Estratégico de SI/TI de Instituições públicas do Governo do Estado de 

Pernambuco Utilizando o MMPE SI/TI (GOV), sob orientação do Prof. Dr. Hermano 

Perrelli de Moura e coorientação do Prof. Dr. José Gilson de Almeida Teixeira Filho. 

2.  Premissas 
Para o sucesso da avaliação é importante que a instituição a ser avaliada esteja ciente das 

seguintes premissas: 

� Necessidade da existência de um Patrocinador. Suas atribuições são: 

◦ Selecionar funcionário da instituição para compor a equipe de avaliação;  

◦ Assegurar os recursos necessários para a realização da avaliação e disponibilizá-los para a 

equipe de avaliação;  

◦ Participar ativamente da reunião de abertura, encerramento e comunicação dos resultados 

da avaliação, demonstrando o seu comprometimento, a importância da avaliação e 

invocando o comprometimento de todos os envolvidos;  

◦ Avaliar a execução da avaliação, a fim de fornecer feedback ao avaliador líder, acerca do 

processo de avaliação e dos aspectos envolvidos; 

� Acordo de Confidencialidade 

◦ As partes assinarão um termo de confidencialidade se comprometendo a não divulgar 
os dados e informações aos quais tiverem acesso e a utilizar os resultados da pesquisa 
apenas para fins acadêmicos, de forma não identificada, salvo expressa autorização da 
Organização avaliada. 

3. A Avaliação 
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� Nossa estimativa é de que na <nome organização> a avaliação ocorra entre 
<intervalo de tempo> dias úteis.  

� As demais etapas da Avaliação estão descritas no documento Apresentação do Modelo 
(Anexo). 

A avaliação será conduzida pelo <nome avaliador líder> como Avaliador Líder e 

participarão da equipe de avaliação <nomes da equipe de avaliação>. 

4. Contatos 
Nome E-mail Telefone 

<nome avaliador líder> <e-mail> <telefones> 

<nome> <e-mail> <telefones> 

<nome> <e-mail> <telefones> 

 

 

 

__________________________ 

<Nome e assinatura do avaliador líder> 
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APÊNDICE G – Diário de Avaliação 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMPE-SI/TI (Gov) - Modelo de Maturidade para Planejamento 

Estratégico de SI/TI direcionado às Organizações 

Governamentais Brasileiras baseado em Melhores Práticas 

 

DIÁRIO DE AVALIAÇÃO 

 

 

 
Este diário servirá de material de apoio ao 

processo de Avaliação do Planejamento 

Estratégico da Secretaria X, segundo o 

Método de Avaliação MA-MMPE–

SI/TI(Gov). 

 
 
 
 
 
 

<data do inicio da avaliação> 
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PREFÁCIO 
 

 

Este diário será utilizado como material de apoio pelo integrante da instituição, indicado pelo 
patrocinador da Avaliação para compor a equipe de avaliação, que chamaremos de avaliador 
interno. 
 
Nele o avaliador interno irá detalhar que evidências serão apresentadas para comprovas que os 
Resultados esperados dos processos e dos Atributos dos processos(AP) foram alcançados, 
baseando-se nos produtos e melhores práticas de cada processo. 
 
Adicionalmente, foi solicitado ao avaliador que dúvidas e sugestões que o mesmo 
identificasse ao longo do processo de avaliação fossem aqui relatadas. 
 
Sendo assim, caso o avaliador interno identifique que algum resultado esperado possa ser 
atingido através de alguma prática ou de algum produto de trabalho que não está identificado 
no modelo, pedimos que este seja relatado. 
 
Solicitamos ainda que as sugestões sejam realçadas no documento com o uso da cor de fonte 
como vermelha. 
 

Este diário apresenta, em suas duas primeiras seções um resumo sobre o Modelo de 

Referencia do MMPE SI/TI (Gov), seus Níveis de Maturidade e de Capacidade que são 

conceitos necessários ao entendimento dos processos que se encontram no seção3. 
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SUMÁRIO 
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1 Visão Geral do Modelo 
Para auxiliar as organizações no processo de avaliação do seu Planejamento Estratégico de 

SI/TI foi elaborado o modelo denominado MMPE-SI/TI (Gov) – Modelo de Maturidade 

para Planejamento Estratégico de SI/TI direcionado às Organizações Governamentais 

Brasileiras.  

O modelo recebe como entrada as melhores características dos principais 

modelos/metodologias/autores pesquisados neste trabalho, além de um conjunto de melhores 

práticas de planejamento estratégico de SI/TI, maturidade em gerenciamento de projetos e 

especialmente, governo brasileiro (ver Figura 1.1). 

 
Figura 1.1. Elementos Utilizados na Definição do MMPE-SI/TI (Gov). 

GUIA GERAL MMPE SI/TI Gov 

O modelo está estruturado em três componentes: Modelo de Referência (MR), Banco de 

Melhores Práticas (BMP) e Método de Avaliação (MA), ver Figura 1.2. Cada um dos 

componentes será descrito a seguir. 

 
Figura 1.2. Componentes do MMPE-SI/TI (Gov) 

GUIA GERAL MMPE SI/TI Gov 

O modelo apresenta quatro áreas que auxiliam a organização a direcionar seus esforços 

para desenvolver o seu planejamento estratégico de SI/TI. As áreas foram definidas com base 

nos diversos modelos/metodologias/autores levantados na revisão sistemática da literatura 

(ver Quadro 1.1). 

Quadro 1.1. Áreas que Integram o Modelo. 

Áreas Definição Autor 
Gestão Responsável pela análise dos desafios ITGI (2007); TEUBNER (2007); GORDON e 
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enfrentados pela organização e pelo 
desenvolvimento de estratégias e planos 
de ação para solucionar os diversos 
problemas existentes na organização. 

GORDON (2006); NEWKIRK e LEDERER 
(2006); CASSIDY (2005); LAUDON e LAUDON 
(2004); O'BRIEN (2004); SALMELA et al. 
(2000); SEGARS e GROVER (1998); 

Organização Trata de questões relacionadas à 
estrutura organizacional, cultura, 
política, processo, fluxos de trabalho e 
procedimentos operacionais padrões. 

ITGI (2007); LAUDON e LAUDON (2007); 
TEUBNER (2007); GORDON e GORDON 
(2006); NEWKIRK e LEDERER (2006); 
CASSIDY (2005); LAUDON e LAUDON (2004); 
O'BRIEN (2004); SALMELA et al. (2000); 
SEGARS e GROVER (1998); 

Pessoas Responsáveis pela construção, 
manutenção, evolução de SI/TI e 
planejamento, execução, controle e 
monitoramento dos objetivos 
estratégicos, planos de ação e projetos.  

ITGI (2007); LAUDON e LAUDON (2007); 
TEUBNER (2007); GORDON e GORDON 
(2006); CASSIDY (2005); O'BRIEN (2004); 

Tecnologia Conjunto de tecnologias que habilitam a 
integração entre os diversos aspectos de 
hardware, software, dados e redes de 
uma organização. 

ITGI (2007); LAUDON e LAUDON (2007); 
TEUBNER (2007); GORDON e GORDON 
(2006); NEWKIRK e LEDERER (2006); 
CASSIDY (2005); LAUDON e LAUDON (2004); 
O'BRIEN (2004); SALMELA et al. (2000); 
SEGARS e GROVER (1998); 

FONTE: GUIA GERAL MMPE SI/TI Gov 

Segundo Porter (2005) as empresas vem adotando estratégias cada vez mais desafiadoras, 

no entanto elas nem sempre tem a percepção clara das suas deficiências no contexto 

organizacional. A interligação dessas áreas reforça os cuidados que devem ser tomados para 

minimizar as suas deficiências de maneira mais objetiva e sugere as melhores práticas que 

devem ser adotadas para maximizar os resultados associados aos objetivos estratégicos da 

organização (ver Figura 1.3).  

 
Figura 1.3. Áreas que Integram o Modelo. 

FONTE: GUIA GERAL MMPE SI/TI Gov 

O modelo segue um ciclo de implantação baseado em três etapas, ver Figura 1.4: 

• Etapa 1 – Conhecimento: é uma etapa fundamental para que a organização compreenda 

bem o modelo de maturidade e seus componentes (modelo de referência (MR), banco de 

melhores práticas (BMP) e método de avaliação (MA)). Nesta etapa, são apresentados todos 

os requisitos/critérios esperados para se alcançar um determinado nível de 

maturidade/capacidade; 
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• Etapa 2 – Avaliação: essa etapa realiza uma avaliação, através de um método de avaliação 

(MA), que determina o nível de maturidade/capacidade da organização. Nesse momento a 

organização tem a percepção clara das suas forças, fraquezas e oportunidades de melhoria; 

• Etapa 3 – Melhoria: é estabelecido um plano de melhorias que deve ser implementado e 

acompanhado para, posteriormente, avaliar a sua evolução. Quando achar necessário, o 

processo pode ser repetido para reavaliar seu nível de maturidade/capacidade e implantar 

novas melhorias. 

 
Figura 1.4. Ciclo de Implantação do MMPE-SI/TI (Gov). 

Fonte: adaptado do OPM3 (PMI, 2003). 
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2 Modelo de Referência (MR) 
O modelo de referência (MR) foi elaborado tendo como principais referências as normas 

internacionais ISO/IEC 12207 (2008) e ISO/IEC 15504-1 (2004). Modelos como CMMI 

(SEI, 2006); MPS.BR: Guia Geral (SOFTEX, 2009a); COBIT (ITGI, 2007); MMGP 

(PRADO, 2008); OPM3 (PMI, 2003); PMMM (KERZNER, 2005) também serviram de base 

para definição do modelo. O detalhamento do modelo de referência envolve a definição dos 

níveis de maturidade e capacidade, seus processos, resultados esperados, melhores práticas e 

produtos de trabalho que devem ser realizados para atender aos propósitos estabelecidos.  

A partir da norma ISO/IEC 12207 (2008) foram estabelecidos os constructos do modelo 

de referência conforme apresentado na Figura 4.5. 

 
Figura 4.5. Constructos do Modelo de Referência. 

Fonte: Guia Geral MMPE SI/TI (Gov) 

2.1 Estrutura dos Processos 

A definição dos processos seguem os requisitos exigidos e recomendados para construção 

de um modelo de referência (MR), estabelecido em conformidade com a ISO/IEC 12207 

(2008) e ISO/IEC 15504-2 (2002), no que diz respeito ao processo de avaliação. Cada 

processo que faz parte do modelo de referência (MR) é descrito em termos de declaração de 

propósito. Estas declarações contêm os objetivos funcionais do processo quando instanciados 

em um ambiente particular. Uma lista de resultados é gerada descrevendo os resultados 

esperados para a obtenção de um desempenho positivo no processo.  

Melhores práticas devem ser implementadas para gerar os resultados esperados. Essas 

melhores práticas foram obtidas através de um levantamento exaustivo (ver Capítulo 3) e 

depois adaptadas para o contexto das organizações governamentais brasileiras. A organização 

deve utilizar as melhores práticas para atingir o propósito do processo de maneira mais fácil e 
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clara. Isso permite avaliar e atribuir graus de efetividade na execução dos processos. A 

capacidade do processo é atendida através da habilidade em alcançar os objetivos de negócio, 

atuais e futuros. Como resultado da aplicação das melhores práticas a organização deve gerar 

os produtos de trabalho que servem como indicadores de desempenho para os processos 

(SOFTEX, 2009b; ISO/IEC 15504-2, 2002; SEI, 2001). 

A estrutura básica para definição de cada um dos processos que compõem este modelo foi 

adaptada da ISO/IEC 12207 (2008) e está representada na Figura 4.6. 

 
Figura 4.6. Estrutura do Processo. 

Fonte: Guia Geral MMPE SI/TI (Gov) 

• Processo: define em alto nível de abstração a atuação do processo a partir da descrição de 

um nome. Um processo representa um conjunto de ações inter-relacionadas que são 

executadas para alcançar um produto, resultado ou serviço predefinido. 

• Propósito: descreve os objetivos para realização do processo e direciona a organização para 

evolução e consolidação dos seus resultados. 

• Resultados Esperados (RE): estabelecem os resultados a serem obtidos com a efetiva 

implementação do processo. Estes resultados podem ser evidenciados por um produto de 

trabalho produzido ou uma mudança significativa de estado ao se executar o processo.  

• Melhores Práticas (MP): lista de ações utilizadas para alcançar os resultados. Elas podem 

demonstrar um conjunto de requisitos, recomendações ou ações admissíveis destinadas a 

apoiar a concretização dos resultados. Envolve as visões de organizações e profissionais 

globais que através da vivência no mercado conseguem perceber práticas, que se utilizadas 

em outras organizações podem melhorar seus desempenhos da mesma forma e ajudar a 

organização a atingir o propósito estabelecido no processo. As melhores práticas fornecem 

indicativos para estabelecer o grau de realização do propósito e dos resultados relacionados 

ao processo. Neste modelo as melhores práticas estão em conformidade com generic 

practice (GP) e base practice (BP) estabelecidos pela ISO/IEC 12207 (2008) e ISO/IEC 

15504-2 (2002). 

• Produtos de Trabalho (PT): são artefatos produzidos por um processo. Esses artefatos 

podem incluir arquivos, documentos, serviços, especificações e representam um conjunto de 

características resultantes da utilização das melhores práticas estabelecidas para cada 
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processo. Os produtos de trabalho servem como indicadores de desempenho para os 

processos. Neste modelo os produtos de trabalho estão em conformidade com o generic 

work products (GWP) estabelecidos pela ISO/IEC 12207 (2008) e ISO/IEC 15504-2 (2002). 

2.2 Níveis de Maturidade 

Os níveis de maturidade e capacidade deste modelo foram definidos com base nos 

principais modelos de maturidade e normas internacionais, tais como: ISO/IEC 12207 (2008); 

ISO/IEC 15504-2 (2002); AOPMM (APPLEBY et al., 2007); CMMI (SEI, 2006); MPS.BR: 

Guia Geral (SOFTEX, 2009a); COBIT (ITGI, 2007); MMGP (PRADO, 2008); OPM3 (PMI, 

2003); P2MM (OGC, 2006); P3M3 (OGC, 2008); PMMM (CRAWFORD, 2007); PMMM 

(KERZNER, 2005); PPMMM (PENNYPACKER, 2005). 

O modelo MMPE-SI/TI (Gov) está organizado em cinco níveis de maturidade, onde a 

organização pode gradativamente evoluir do nível 1 (inicial) até o 5 (otimizado). O nível de 

maturidade é fornecido a partir dos níveis de capacidade não-existente (0) a otimizado (5) 

alcançados pela organização durante a execução dos processos.  

Segundo o COBIT (ITGI, 2007), as escalas não devem ser muito granulares, pois torna o 

sistema difícil de ser usado e sugere uma precisão que não se justifica, porque, em geral, o 

objetivo é identificar onde as questões estão e como definir prioridades de melhorias para a 

organização. As escalas de capacidade incluem o 0, pois é possível que um processo não 

exista de fato. A escala de 0 a 5 é baseada em uma escala simples para obter o nível de 

capacidade, demonstrando como um processo evolui de uma capacidade inexistente para uma 

capacidade otimizada. 

No geral, um modelo de maturidade procura identificar informações como (ITGI, 2007):  

• O desempenho atual da empresa: onde a empresa está hoje?  

• O estado atual do setor ou da indústria: benchmarking (comparação com o mercado). 

• As metas da empresa para melhoria da maturidade: aonde a empresa quer chegar?  

• O caminho necessário a percorrer: “como está agora” e “como quer ser no futuro”. 

O modelo MMPE-SI/TI (Gov) procura manter uma grande ênfase no controle através do 

gerenciamento e avaliação de seus processos com base na ISO/IEC 15504-2 (2002). Para 

tanto, o uso de escalas precisas e objetivas torna o modelo prático e de fácil entendimento (ver 

Quadro 4.2).  

Quadro 4.2. Níveis de Maturidade. 
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Nível de Maturidade Descrição 
1 Inicial / ad hoc 
2 Gerenciado 
3 Definido 
4 Medido 
5 Otimizado 

Fonte: Guia Geral MMPE SI/TI (Gov). 

Nível 1: Inicial / ad hoc 

O planejamento estratégico de SI/TI raramente é executado e não há a consciência em 

gestão estratégica e entendimento que o planejamento estratégico de SI/TI é fundamental para 

apoiar os objetivos do negócio. A necessidade de um planejamento estratégico de SI/TI 

começa a ser percebida pela alta administração (CEO/CIO). O planejamento estratégico de 

SI/TI é realizado de forma isolada, em resposta a um requisito específico de negócio. O 

planejamento estratégico de SI/TI é ocasionalmente discutido em reuniões da alta 

administração e ainda tem pouca aderência/conformidade com os requisitos definidos pelo 

governo. O alinhamento dos requisitos de negócio, aplicações e tecnologia ocorre de forma ad 

hoc ao invés de seguir uma estratégia organizacional. Existem evidências que a organização 

reconheceu a existência de questões que precisam ser trabalhadas. No entanto, não existe 

processo padronizado, ao contrário, existem enfoques ad hoc que tendem a ser aplicados 

individualmente ou caso a caso. O enfoque geral de gerenciamento é desorganizado. 

Nível 2: Gerenciado 

O planejamento estratégico de SI/TI é compartilhado com a alta administração do negócio 

conforme as necessidades. A atualização do plano estratégico de SI/TI acontece em resposta 

aos pedidos da alta administração. As decisões estratégicas são tomadas projeto a projeto, sem 

consistência com uma estratégia organizacional. Os riscos e benefícios do usuário nas 

principais decisões estratégicas são determinados de forma intuitiva. O gerenciamento de 

recursos humanos e treinamentos começam a ser estruturados, assim como a gestão de 

projetos. Os dados para medição da qualidade do planejamento estratégico de SI/TI começam 

a ser colhidos e analisados para melhoria da qualidade. Os processos evoluíram para um 

estágio onde procedimentos similares são seguidos por diferentes pessoas que fazem a mesma 

tarefa. A padronização para os treinamentos e para a comunicação dos procedimentos entre 

os interessados ainda é insuficiente.  A responsabilidade é deixada com o indivíduo. Há um 

alto grau de confiança no conhecimento dos indivíduos e consequentemente erros podem 

ocorrer. 
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Nível 3: Definido 

Uma política define quando e como realizar um planejamento estratégico de SI/TI. O 

planejamento estratégico de SI/TI segue uma abordagem estruturada, que é documentada e 

conhecida por todos os envolvidos. O planejamento estratégico de SI/TI é razoavelmente 

discutido e assegura que um planejamento adequado seja realizado e conhecido por todos da 

organização. Entretanto, a implementação do processo de planejamento fica a critério da alta 

administração e não há procedimentos para examinar o comportamento do processo. A 

estratégia geral de SI/TI não inclui uma definição clara e consistente dos riscos que a 

organização aceita correr por ser inovadora ou por seguir as tendências de mercado. As 

estratégias de recursos financeiros, técnicos e humanos influenciam cada vez mais na 

aquisição/terceirização de produtos/serviços e infraestrutura de SI/TI. O planejamento 

estratégico de SI/TI é discutido em reuniões de negócio. Processos foram padronizados, 

documentados e comunicados através de treinamento. É mandatório que esses processos 

sejam seguidos, no entanto, é improvável que os desvios sejam detectados. Os processos são 

sofisticados, mas ainda existe uma formalização e uso restritos. 

Nível 4: Medido 

O planejamento estratégico de SI/TI é uma prática padrão cujas exceções são detectadas 

pela alta administração. O planejamento estratégico de SI/TI é uma função da alta 

administração com nível de responsabilidade sênior. A alta administração é capaz de 

monitorar o processo de planejamento estratégico de SI/TI, tomar decisões baseadas nesse 

processo e medir sua efetividade/eficácia. Comparações (benchmarking) com normas bem 

conhecidas e bases de dados confiáveis disponíveis no mercado são realizadas e integradas ao 

processo de formulação das estratégias. A estratégia de SI/TI e a estratégia global da 

organização estão se tornando gradativamente mais abrangentes, alinhadas e coordenadas por 

abordar processos de negócio, capacidades de valor agregado e alavancar o uso de aplicativos 

e tecnologias na reengenharia dos processos de negócios. Os riscos são monitorados 

continuamente e ações corretivas são tomadas preventivamente. O cidadão tem participação 

ativa no processo de planejamento estratégico de SI/TI no governo. A alta administração 

monitora e mede a aderência aos processos e adota ações corretivas para aqueles que não 

estão funcionando muito bem. Os processos estão em constante aprimoramento e avaliação. 

Ferramentas ainda estão sendo utilizadas de maneira limitada ou fragmentada. 

Nível 5: Otimizado 
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O planejamento estratégico de SI/TI é um processo documentado e dinâmico, sempre 

considerado no estabelecimento dos objetivos de negócio, e resulta em valor de negócio 

identificável através dos investimentos em SI/TI. As considerações de risco e o valor 

agregado são continuamente atualizados no planejamento estratégico de SI/TI. O plano 

estratégico de SI/TI torna-se mais realista e preocupa-se mais com o planejamento a longo 

prazo. O plano é desenvolvido e constantemente atualizado para refletir mudanças na 

tecnologia e no desenvolvimento do negócio. O plano inclui uma análise de como as novas 

tecnologias podem gerar novas capacidades para o negócio, principalmente, através do 

aperfeiçoamento e otimização das melhores práticas que podem ser usadas para aumentar a 

vantagem competitiva da organização. Os processos e as melhores práticas foram refinados 

com base nos resultados de melhoria contínua e de modelagem da maturidade percebidos em 

outras organizações. SI/TI é utilizado como um caminho integrado para automatizar o fluxo 

de trabalho, provendo ferramentas para aprimorar a qualidade, a eficiência e a eficácia, 

tornando a organização cada vez mais rápida, principalmente para se adaptar às mudanças. 

2.3 Níveis de Capacidade do Processo 

A capacidade do processo é representada por um conjunto de atributos de processo (AP) 

descritos em termos de resultados esperados dos atributos do processo (RAP). A capacidade 

do processo expressa o grau de refinamento e institucionalização com que o processo é 

executado na organização. À medida que a organização evolui nos níveis de maturidade, um 

maior nível de capacidade para desempenhar o processo deve ser atingido. Os níveis são 

cumulativos, ou seja, na passagem para um nível de maturidade superior, os processos 

anteriormente implementados passam a ser executados no nível de capacidade exigido neste 

nível superior, ver Quadro 4.3. 

Quadro 4.3. 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: Guia Geral MMPE SI/TI (Gov). 

Cada atributo de processo (AP) é alcançado a partir da avaliação dos resultados esperados 

do atributo de processo (RAP), que são requeridos para todos os processos no nível 

correspondente ao nível de maturidade. Os diferentes níveis de capacidade dos processos são 
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descritos por nove atributos de processo (AP) que atuam em conformidade com a ISO/IEC 

15504-2 (2002) e ISO/IEC 15504-3 (2003), conforme definidos a seguir: 

AP 1.1 – o processo é executado: este atributo é uma medida do quanto o processo atinge o 

seu propósito.  

Resultado Esperado:  

• RAP 1.1.1: O processo atinge seus resultados definidos. 

AP 2.1 – o processo é gerenciado: este atributo é uma medida do quanto a execução do 

processo é gerenciada.  

Resultados Esperados:  

• 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;  

• 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. 

AP 2.2 – os produtos de trabalho são gerenciados: este atributo é uma medida do quanto os 

produtos de trabalho produzidos pelo processo são gerenciados apropriadamente.  

Resultados Esperados:  

• 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. 

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.  

Resultados Esperados:  

• RAP 3.1.1: um processo padrão é descrito, incluindo diretrizes para sua adaptação para o 

processo definido para um projeto (plano de SI/TI);  
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• RAP 3.1.2: a sequência e interação do processo padrão com outros processos são 

determinadas;  

• RAP 3.1.3: os papéis e competências requeridos para executar o processo são identificados 

como parte do processo padrão;  

• RAP 3.1.4: a infraestrutura e o ambiente de trabalho 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. 

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. 

Resultados Esperados:  

• 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; 

• 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 disponibilizados, distribuídos e utilizados; 

• 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 a melhoria contínua do processo;  

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 alcançar os objetivos de negócio definidos.  

Resultados Esperados:  

• RAP 4.1.1: as necessidades de informação dos processos, requeridas para apoiar objetivos de 

negócio relevantes da organização, são identificadas;  

• RAP 4.1.2: objetivos de medição do processo são derivados das necessidades de informação 

do processo;  
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• 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 freqüência 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: 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. 

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.  

Resultados Esperados:  

• 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;  

• 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; 

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.  

Resultados Esperados:  

• 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;  
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• 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. 

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.  

Resultados Esperados:  

• 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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3 Descrição dos Processos 
Todos os processos foram atribuídos a um determinado nível de maturidade para facilitar a 

visualização e entendimento do modelo, porém se a organização preferir pode implantar os 

processos de acordo com seus objetivos estratégicos de negócio, neste caso indica-se a 

escolha desses processos e a realização da avaliação apenas por níveis de capacidade. Todos 

os processos estão associados a uma das quatro áreas estabelecidas pelo modelo e encontram-

se relacionados no Quadro 4.4. 

Quadro 4.4. Níveis de Maturidade do MMPE-SI/TI (Gov) e seus Processos. 

Nível Processos Áreas Atributos do Processo  
1 Promover Consciência Estratégica (PCE) 

Assegurar Conformidade Governamental (ACG) 
Gestão 
Organização 

AP 1.1; 

2 Gerenciar Recursos Humanos (GRH) 
Educar e Treinar Pessoas (ETP) 
Gerenciar Projetos (GEP) 
Gerenciar Medição e Análise (GMA) 

Pessoas 
Pessoas 
Gestão 
Gestão 

AP 1.1; AP 2.1; AP 2.2; 

3 Definir o Processo Organizacional (DPO) 
Gerenciar Aquisições e Terceirizações (GAT) 
Gerenciar Infraestrutura de SI/TI (GIN) 
Gerenciar Qualidade (GQA) 
Fomentar Gestão do Conhecimento (FGC) 

Organização 
Organização 
Tecnologia 
Gestão 
Organização 

AP 1.1; AP 2.1; AP 2.2; 
AP 3.1; AP 3.2; 

4 Avaliar o Processo Organizacional (APO) 
Gerenciar Riscos (GRI) 
Gerenciar Integração com o Cidadão (GIC) 

Organização 
Gestão 
Pessoas 

AP 1.1; AP 2.1; AP 2.2; 
AP 3.1; AP 3.2; AP 4.1; 
AP 4.2; 

5 Melhorar o Processo Organizacional (MPO) 
Otimizar a Gestão Organizacional (OGO) 

Organização 
Gestão 

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; 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Todos os processos deste modelo de maturidade são descritos em detalhes a seguir. No 

início de cada processo são apresentadas as correlações de conformidade1, que permitem 

demonstrar a equivalência/aderência de que cada processo definido para este com as 

principais referências utilizadas durante a fase de definição do modelo. 

Todos os processos adotam o seguinte padrão: nome do processo, propósito, resultados 

esperados (RE), melhores práticas (MP) e produtos de trabalho (PT).  

3.1 Nível 1: Inicial / ad hoc 

Promover Consciência Estratégica (PCE) 

                                                 
1 Segundo o dicionário Michaelis (http://michaelis.uol.com.br/) conformidade significa: 1. Qualidade do 

que é conforme ou de quem se conforma. Em conformidade com: de harmonia com. 
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Propósito: Habilitar a organização, através da alta administração, a entender as questões 

estratégicas de SI/TI, tais como os papéis de SI/TI, as capacidades e os conhecimentos 

tecnológicos, além de certificar-se de que há um entendimento comum entre o negócio e 

SI/TI, principalmente quanto ao potencial de contribuição que SI/TI proporciona para a 

estratégia do negócio. 

Resultados Esperados (RE): 

1. PCE-RE-01: Os objetivos de negócio e de SI/TI são identificados. 

1.1. Melhores Práticas 

1.1.1. PCE-MP-01: Desenvolver uma Visão Estratégica [RE: 1]; 

1.1.2. PCE-MP-09: Estabelecer um Plano Estratégico de SI/TI [RE: 1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

 

1.2. Produtos de Trabalho 

1.2.1. PCE-PT-01: Plano Estratégico de SI/TI [RE: 1, 2, 3, 4, 5, 6]; 

1.2.2. PCE-PT-02: Entendimento das necessidades do negócio e de SI/TI [RE: 1, 4]; 

1.2.3. PCE-PT-03: Relatório de análise do mercado [RE: 1]; 

1.2.4. PCE-PT-04: Declaração da missão, visão, valores, objetivos e metas [RE: 1, 4]; 

1.2.5. PCE-PT-05: Identificação dos fatores críticos de sucesso (FCS) [RE: 1, 4]. 

2. PCE-RE-02: A estrutura do processo que inclui um conjunto de processos necessários 

para alcançar os objetivos de negócio e de SI/TI é identificado e definido. 

2.1. Melhores Práticas 

2.1.1. PCE-MP-02: Definir a Estrutura do Processo [RE: 2]; 

2.1.2. PCE-MP-09: Estabelecer um Plano Estratégico de SI/TI [RE: 1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

 

2.2. Produtos de Trabalho 

2.2.1. PCE-PT-01: Plano Estratégico de SI/TI [RE: 1, 2, 3, 4, 5, 6]; 

2.2.2. PCE-PT-06: Registro de estrutura e seleção dos processos [RE: 2]. 

3. PCE-RE-03: A estratégia para definição, implementação e melhoria de processos é 

definida e o suporte para habilitar a estratégia é fornecido. 

3.1. Melhores Práticas 

3.1.1. PCE-MP-03: Definir uma Estratégia [RE: 3]; 

3.1.2. PCE-MP-04: Consolidar o Compromisso com a Alta Administração [RE: 3]; 

3.1.3. PCE-MP-09: Estabelecer um Plano Estratégico de SI/TI [RE: 1, 2, 3, 4, 5, 6]. 
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3.2. Produtos de Trabalho 

3.2.1. PCE-PT-01: Plano Estratégico de SI/TI [RE: 1, 2, 3, 4, 5, 6]; 

3.2.2. PCE-PT-07: Comprometimento da alta administração [RE: 3]; 

3.2.3. PCE-PT-08: Dados de desempenho do processo [RE: 3]; 

3.2.4. PCE-PT-09: Estruturação de uma política de qualidade [RE: 3]. 

4. PCE-RE-04: A missão, visão, valores, cultura, objetivos e metas tanto da organização 

quanto de SI/TI são conhecidos e compartilhados com todos os indivíduos da organização. 

4.1. Melhores Práticas 

4.1.1. PCE-MP-05: Comunicar a Visão e os Objetivos [RE: 4]; 

4.1.2. PCE-MP-06: Garantir o Compartilhamento de uma Visão Comum [RE: 4]; 

4.1.3. PCE-MP-07: Habilitar a Participação Ativa dos Stakeholders [RE: 4, 5]; 

4.1.4. PCE-MP-09: Estabelecer um Plano Estratégico de SI/TI [RE: 1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

 

4.2. Produtos de Trabalho 

4.2.1. PCE-PT-01: Plano Estratégico de SI/TI [RE: 1, 2, 3, 4, 5, 6]; 

4.2.2. PCE-PT-02: Entendimento das necessidades do negócio e de SI/TI [RE: 1, 4]; 

4.2.3. PCE-PT-04: Declaração da missão, visão, valores, objetivos e metas [RE: 1, 4]; 

4.2.4. PCE-PT-05: Identificação dos fatores críticos de sucesso (FCS) [RE: 1, 4]; 

4.2.5. PCE-PT-10: Registro de comunicação [RE: 4]; 

4.2.6. PCE-PT-11: Estruturação de uma política de pessoal [RE: 4, 5]. 

5. PCE-RE-05: Cada indivíduo na organização compreende seu papel na consecução dos 

objetivos de negócio e de SI/TI e é capaz de desempenhá-lo. 

5.1. Melhores Práticas 

5.1.1. PCE-MP-07: Habilitar a Participação Ativa dos Stakeholders [RE: 4, 5]; 

5.1.2. PCE-MP-09: Estabelecer um Plano Estratégico de SI/TI [RE: 1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

 

5.2. Produtos de Trabalho 

5.2.1. PCE-PT-01: Plano Estratégico de SI/TI [RE: 1, 2, 3, 4, 5, 6]; 

5.2.2. PCE-PT-11: Estruturação de uma política de pessoal [RE: 4, 5]. 

6. PCE-RE-06: Um comitê estratégico de SI/TI é estabelecido. 

6.1. Melhores Práticas 

6.1.1. PCE-MP-08: Estabelecer um Comitê Estratégico de SI/TI [RE: 6]; 

6.1.2. PCE-MP-09: Estabelecer um Plano Estratégico de SI/TI [RE: 1, 2, 3, 4, 5, 6]. 
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6.2. Produtos de Trabalho 

6.2.1. PCE-PT-01: Plano Estratégico de SI/TI [RE: 1, 2, 3, 4, 5, 6]; 

6.2.2. PCE-PT-12: Estruturação do comitê estratégico de SI/TI [RE: 6]. 

Assegurar Conformidade Governamental (ACG) 

Propósito: Assegurar que a organização esteja em conformidade com os requisitos 

contratuais e legais (leis, decretos, instruções normativas, entre outras regulamentações) 

estabelecidas pelo governo brasileiro. 

Resultados Esperados (RE): 

1. ACG-RE-01: Os requisitos de conformidade com leis e regulamentações governamentais 

são identificados e estabelecidos. 

1.1. Melhores Práticas 

1.1.1. ACG-MP-01: Identificar os Requisitos de Conformidade [RE: 1]. 

 

1.2. Produtos de Trabalho 

1.2.1. ACG-PT-01: Registro de requisitos legais, regulatórios e contratuais [RE: 1]; 

1.2.2. ACG-PT-02: Atualização/revisão de padrões, objetivos estratégicos e metas 

[RE: 2]; 

1.2.3. ACG-PT-03: Relatório de conformidade com os requisitos [RE: 2]; 

1.2.4. ACG-PT-04: Registro de comunicação [RE: 2, 3]; 

1.2.5. ACG-PT-05: Integração de informações [RE: 3]. 

2. ACG-RE-02: Revisões, ajustes e avaliações das políticas e padrões que asseguram que os 

aspectos legais estão sendo atendidos são realizados e mantidos. 

2.1. Melhores Práticas 

2.1.1. ACG-MP-02: Otimizar a Resposta aos Requisitos Regulatórios [RE: 2]; 

2.1.2. ACG-MP-03: Avaliar a Conformidade com os Requisitos Regulatórios [RE: 

2]; 

2.1.3. ACG-MP-04: Assegurar a Conformidade com os Requisitos Regulatórios [RE: 

2]. 

 

2.2. Produtos de Trabalho 
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2.2.1. ACG-PT-02: Atualização/revisão de padrões, objetivos estratégicos e metas 

[RE: 2]; 

2.2.2. ACG-PT-03: Relatório de conformidade com os requisitos [RE: 2]; 

2.2.3. ACG-PT-04: Registro de comunicação [RE: 2, 3]. 

 

3. ACG-RE-03: A atualização e integração das informações sobre regulamentações e ações 

corretivas para desvios de finalidade são realizadas, monitoradas e comunicadas. 

3.1. Melhores Práticas 

3.1.1. ACG-MP-05: Atualizar e Integrar Informações sobre os Requisitos 

Regulatórios [RE: 3]. 

 

3.2. Produtos de Trabalho 

3.2.1. ACG-PT-04: Registro de comunicação [RE: 2, 3]; 

3.2.2. ACG-PT-05: Integração de informações [RE: 3]. 

 

3.2 Nível 2: Gerenciado 

Gerenciar Recursos Humanos (GRH) 

Propósito: Gerenciar os recursos humanos da organização e manter suas competências de 

acordo com as necessidades do negócio, além de motivar o pessoal de SI/TI através de planos 

de carreira, atribuição de funções coerentes com suas habilidades, definição de um processo 

de revisão do desempenho profissional, criação de descrições dos cargos, trabalho em grupo e 

minimização da dependência de indivíduos-chave. 

Resultados Esperados (RE):  

1. GRH-RE-01: As habilidades e competências necessárias para o pessoal de SI/TI são 

identificadas. 

1.1. Melhores Práticas 

1.1.1. GRH-MP-01: Identificar Habilidades e Competências [RE: 1]. 

 

1.2. Produtos de Trabalho 

1.2.1. GRH-PT-01: Registro de pessoal [RE: 1, 2]; 

1.2.2. GRH-PT-02: Plano de gestão dos recursos humanos [RE: 1, 5]. 
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2. GRH-RE-02: A efetiva interação entre indivíduos e equipes é suportada e os recursos 

humanos necessários para a organização são fornecidos. 

2.1. Melhores Práticas 

2.1.1. GRH-MP-05: Definir a Organização das Equipes [RE: 2]; 

2.1.2. GRH-MP-06: Conscientizar os Indivíduos sobre o Trabalho em Equipe [RE: 

2]; 

2.1.3. GRH-MP-07: Manter as Interações das Equipes [RE: 2]. 

 

2.2. Produtos de Trabalho 

2.2.1. GRH-PT-03: Registro de comunicação [RE: 2, 3]. 

 

3. GRH-RE-03: As habilidades necessárias para partilhar informações e coordenar as 

atividades da equipe são desenvolvidas com eficiência. 

3.1. Melhores Práticas 

3.1.1. GRH-MP-04: Desenvolver Habilidades e Competências [RE: 1, 3]. 

 

3.2. Produtos de Trabalho 

3.2.1. GRH-PT-03: Registro de comunicação [RE: 2, 3]. 

 

4. GRH-RE-04: Critérios objetivos para avaliar, monitorar e melhorar o desempenho do 

pessoal de SI/TI são estabelecidos. 

4.1. Melhores Práticas 

4.1.1. GRH-MP-02: Definir Critérios de Avaliação [RE: 1, 4]; 

4.1.2. GRH-MP-08: Avaliar o Desempenho das Equipes [RE: 1, 4]; 

4.1.3. GRH-MP-09: Fornecer Feedback sobre o Desempenho [RE: 4]; 

4.1.4. GRH-MP-10: Manter Registros de Pessoal [RE: 4]. 

 

4.2. Produtos de Trabalho 

4.2.1. GRH-PT-04: Critérios de desempenho do pessoal [RE: 4]; 

4.2.2. GRH-PT-05: Avaliação de desempenho do pessoal [RE: 4, 5]. 

 

5. GRH-RE-05: As dependências excessivas de indivíduos-chave são minimizadas. 

5.1. Melhores Práticas 
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5.1.1. GRH-MP-11: Minimizar a Dependência de Indivíduos-chave [RE: 5]; 

5.1.2. GRH-MP-12: Organizar a Mudança e Desligamento do Cargo [RE: 5]. 

 

5.2. Produtos de Trabalho 

5.2.1. GRH-PT-02: Plano de gestão dos recursos humanos [RE: 1, 5]; 

5.2.2. GRH-PT-05: Avaliação de desempenho do pessoal [RE: 4, 5]. 

 

Educar e Treinar Pessoas (ETP) 

Propósito: Entender claramente as necessidades das pessoas (diretores, gerentes e usuários) 

em termos de educação e treinamento em SI/TI e executar uma estratégia eficaz de 

treinamento e medição dos resultados. 

Resultados Esperados (RE):  

1. ETP-RE-01: Treinamentos para tratar das necessidades da organização são desenvolvidos 

ou adquiridos. 

1.1. Melhores Práticas 

1.1.1. ETP-MP-01: Desenvolver uma Estratégia de Treinamento [RE: 1]; 

1.1.2. ETP-MP-02: Identificar as Necessidades de Treinamento [RE: 1]; 

1.1.3. ETP-MP-03: Desenvolver ou Adquirir Treinamento [RE: 1]; 

1.1.4. ETP-MP-04: Preparar para Executar o Treinamento [RE: 1]. 

 

1.2. Produtos de Trabalho 

1.2.1. ETP-PT-01: Estratégia de treinamento [RE: 1]; 

1.2.2. ETP-PT-02: Plano de treinamento [RE: 1]; 

1.2.3. ETP-PT-03: Material de treinamento [RE: 1]. 

2. ETP-RE-02: Treinamentos para garantir que todos os indivíduos têm habilidades 

necessárias para executar as suas tarefas são realizados, monitorados e avaliados. 

2.1. Melhores Práticas 

2.1.1. ETP-MP-05: Realizar o Treinamento do Pessoal [RE: 2]; 

2.1.2. ETP-MP-06: Manter os Registros de Treinamento [RE: 2]; 

2.1.3. ETP-MP-07: Avaliar a Eficácia do Treinamento [RE: 2]. 
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2.2. Produtos de Trabalho 

2.2.1. ETP-PT-04: Registro de treinamento [RE: 2]; 

2.2.2. ETP-PT-05: Relatório de avaliação do treinamento [RE: 2]. 

Gerenciar Projetos (GEP) 

Propósito: Identificar, estabelecer, coordenar e monitorar as atividades, tarefas e recursos 

necessários para um projeto (plano estratégico de SI/TI), com o objetivo de produzir um 

produto e/ou serviço, no contexto das necessidades do projeto e de suas restrições. 

Resultados Esperados (RE):  

• GEP-RE-01: O escopo do projeto é definido. 

o Melhores Práticas 

� GEP-MP-01: Definir o Escopo do Projeto [RE: 1]; 

� GEP-MP-02: Definir o Ciclo de Vida do Projeto [RE: 1]. 

 

o Produtos de Trabalho 

� GEP-PT-01: Termo de abertura do projeto [RE: 1]; 

� GEP-PT-02: Contrato [RE: 1, 2]; 

� GEP-PT-03: Plano de projeto [RE: 1, 2, 3, 4, 5]. 

 

• GEP-RE-02: A viabilidade da realização do projeto diante dos recursos disponíveis e das 

restrições identificadas é avaliada. 

o Melhores Práticas 

� GEP-MP-03: Avaliar a Viabilidade do Projeto [RE: 2]; 

� GEP-MP-04: Determinar e Manter Estimativas para o Projeto [RE: 2]. 

 

o Produtos de Trabalho 

� GEP-PT-02: Contrato [RE: 1, 2]; 

� GEP-PT-03: Plano de projeto [RE: 1, 2, 3, 4, 5]; 

� GEP-PT-04: Plano de recursos humanos [RE: 2]; 

� GEP-PT-05: Registro de exigências dos envolvidos no projeto [RE: 2]. 

• GEP-RE-03: As tarefas e os recursos necessários para concluir o projeto são dimensionados 

e estimados. 
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o Melhores Práticas 

� GEP-MP-05: Definir as Atividades do Projeto [RE: 3]; 

� GEP-MP-06: Definir as Necessidades de Experiências, Conhecimentos e 

Habilidades [RE: 3]. 

 

o Produtos de Trabalho 

� GEP-PT-03: Plano de projeto [RE: 1, 2, 3, 4, 5]; 

� GEP-PT-06: Estimativas e plano de custos [RE: 3, 5]; 

� GEP-PT-07: Estimativas e plano de tempo [RE: 3, 5]; 

� GEP-PT-08: Dados sobre o desempenho do processo [RE: 3, 7]. 

 

• GEP-RE-04: Interfaces entre os elementos do projeto com outros projetos são identificados e 

controlados. 

o Melhores Práticas 

� GEP-MP-08: Identificar e Monitorar as Interfaces do Projeto [RE: 4]. 

o Produtos de Trabalho 

� GEP-PT-03: Plano de projeto [RE: 1, 2, 3, 4, 5]; 

� GEP-PT-09: Estrutura analítica do projeto (EAP ou WBS) [RE: 4, 5]; 

� GEP-PT-10: Diagrama de rede contendo as atividades [RE: 4, 5]; 

� GEP-PT-11: Relatório de status do projeto [RE: 4, 6]; 

� GEP-PT-12: Sistema de rastreamento [RE: 4, 6]. 

 

• GEP-RE-05: Os planos para a execução do projeto são desenvolvidos e implementados. 

o Melhores Práticas 

� GEP-MP-07: Definir o Cronograma do Projeto [RE: 5]; 

� GEP-MP-09: Atribuir Responsabilidades e Gerar Comprometimento [RE: 5]; 

� GEP-MP-10: Estabelecer o Plano de Projeto [RE: 5];  

� GEP-MP-11: Implementar o Plano de Projeto [RE: 5, 6]. 

 

o Produtos de Trabalho 

� GEP-PT-03: Plano de projeto [RE: 1, 2, 3, 4, 5]; 

� GEP-PT-06: Estimativas e plano de custos [RE: 3, 5]; 

� GEP-PT-07: Estimativas e plano de tempo [RE: 3, 5]; 
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� GEP-PT-09: Estrutura analítica do projeto (EAP ou WBS) [RE: 4, 5]; 

� GEP-PT-10: Diagrama de rede contendo as atividades [RE: 4, 5]; 

� GEP-PT-13: Seleção da metodologia de gerenciamento de projetos [RE: 5]; 

� GEP-PT-14: Plano de riscos [RE: 5, 6, 7]. 

• GEP-RE-06: O progresso do projeto é monitorado e relatado. 

o Melhores Práticas 

� GEP-MP-12: Monitorar o Projeto [RE: 6];  

� GEP-MP-13: Revisar o Progresso do Projeto [RE: 6]. 

 

o Produtos de Trabalho 

� GEP-PT-11: Relatório de status do projeto [RE: 4, 6]; 

� GEP-PT-12: Sistema de rastreamento [RE: 4, 6]; 

� GEP-PT-14: Plano de riscos [RE: 5, 6, 7]; 

� GEP-PT-15: Plano de comunicação [RE: 6]; 

� GEP-PT-16: Plano de qualidade [RE: 6, 7]; 

� GEP-PT-17: Métricas para o projeto [RE: 6]; 

� GEP-PT-18: Registro de status do progresso [RE: 6, 7]. 

• GEP-RE-07: Medidas para corrigir os desvios do plano e para prevenir a recorrência dos 

problemas identificados no projeto são estabelecidas. 

o Melhores Práticas 

� GEP-MP-14: Corrigir os Desvios [RE: 7]; 

� GEP-MP-15: Registrar Lições Aprendidas [RE: 7]. 

o Produtos de Trabalho 

� GEP-PT-08: Dados sobre o desempenho do processo [RE: 3, 7]; 

� GEP-PT-14: Plano de riscos [RE: 5, 6, 7]; 

� GEP-PT-16: Plano de qualidade [RE: 6, 7]; 

� GEP-PT-18: Registro de status do progresso [RE: 6, 7]; 

� GEP-PT-19: Relatório de problemas [RE: 7]; 

� GEP-PT-20: Registro de ações corretivas [RE: 7]; 

� GEP-PT-21: Registro de lições aprendidas [RE: 7]. 

Gerenciar Medição e Análise (GMA) 
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Propósito: Coletar e analisar dados relativos aos produtos desenvolvidos e processos 

implementados dentro da organização para apoiar a gestão eficaz e demonstrar objetivamente 

a qualidade dos produtos gerados, principalmente do planejamento estratégico de SI/TI. 

Resultados Esperados (RE): 

• GMA-RE-01: Os objetivos de medição são estabelecidos e mantidos a partir dos objetivos 

de negócio da organização e das necessidades de informação de processos técnicos e 

gerenciais. 

o Melhores Práticas 

� GMA-MP-01: Definir uma Estratégia e os Objetivos de Medição [RE: 1]; 

� GMA-MP-02: Identificar as Informações Necessárias para Medição [RE: 1]. 

 

o Produtos de Trabalho 

� GMA-PT-01: Objetivos e medidas de avaliação [RE: 1, 2, 4, 6]. 

• GMA-RE-02: Um conjunto adequado de métricas é identificado e definido, priorizado, 

documentado, revisado e, quando pertinente, atualizado. 

o Melhores Práticas 

� GMA-MP-03: Especificar as Métricas [RE: 2]. 

 

o Produtos de Trabalho 

� GMA-PT-01: Objetivos e medidas de avaliação [RE: 1, 2, 4, 6]; 

� GMA-PT-02: Pesquisa de satisfação dos envolvidos [RE: 2, 3, 4, 5, 6]; 

� GMA-PT-03: Registro do nível de serviço [RE: 2, 4, 6]. 

• GMA-RE-03: As atividades de medição são identificadas e executadas. 

o Melhores Práticas 

� GMA-MP-04: Recuperar Dados de Medição [RE: 3, 4]. 

 

o Produtos de Trabalho 

� GMA-PT-02: Pesquisa de satisfação dos envolvidos [RE: 2, 3, 4, 5, 6]. 

• GMA-RE-04: Os dados de medição são colhidos, armazenados, analisados e os resultados 

são interpretados. 

o Melhores Práticas 

� GMA-MP-04: Recuperar Dados de Medição [RE: 3, 4]; 

� GMA-MP-05: Analisar Dados de Medição [RE: 4]; 
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� GMA-MP-07: Comunicar os Resultados da Medição [RE: 4, 5]. 

 

o Produtos de Trabalho 

� GMA-PT-01: Objetivos e medidas de avaliação [RE: 1, 2, 4, 6]; 

� GMA-PT-02: Pesquisa de satisfação dos envolvidos [RE: 2, 3, 4, 5, 6]; 

� GMA-PT-03: Registro do nível de serviço [RE: 2, 4, 6]; 

� GMA-PT-04: Análise dos resultados da avaliação [RE: 4]; 

� GMA-PT-05: Relatório de problemas [RE: 4]; 

� GMA-PT-06: Dados de benchmarking [RE: 4, 5]; 

� GMA-PT-07: Relatório de avaliação [RE: 4, 6]. 

• GMA-RE-05: Os produtos de informação são utilizados para apoiar decisões e fornecer uma 

base objetiva para comunicação. 

o Melhores Práticas 

� GMA-MP-06: Usar Produtos de Informação para Tomada de Decisão [RE: 

5]; 

� GMA-MP-07: Comunicar os Resultados da Medição [RE: 4, 5]. 

 

o Produtos de Trabalho 

� GMA-PT-02: Pesquisa de satisfação dos envolvidos [RE: 2, 3, 4, 5, 6]; 

� GMA-PT-06: Dados de benchmarking [RE: 4, 5]. 

• GMA-RE-06: O processo de medição e as métricas são avaliadas e comunicadas ao dono 

(proprietário) do processo. 

o Melhores Práticas 

� GMA-MP-08: Avaliar Produtos de Informação e Medição [RE: 6]. 

 

o Produtos de Trabalho 

� GMA-PT-01: Objetivos e medidas de avaliação [RE: 1, 2, 4, 6]; 

� GMA-PT-02: Pesquisa de satisfação dos envolvidos [RE: 2, 3, 4, 5, 6]; 

� GMA-PT-03: Registro do nível de serviço [RE: 2, 4, 6]; 

� GMA-PT-07: Relatório de avaliação [RE: 4, 6]; 

� GMA-PT-08: Dados da avaliação [RE: 6]. 
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3.3 Nível 3: Definido 

Definir o Processo Organizacional (DPO) 

Propósito: Estabelecer e manter um conjunto de ativos de processos organizacionais e 

processos padronizados que sejam usáveis e aplicáveis às necessidades de negócio da 

organização. 

Resultados Esperados (RE): 

1. DPO-RE-01: Um conjunto de ativos e processos padronizados é estabelecido e mantido, 

juntamente com a indicação da aplicabilidade de cada processo. 

1.1. Melhores Práticas 

1.1.1. DPO-MP-01: Definir a Arquitetura de Processo [RE: 1]; 

1.1.2. DPO-MP-02: Apoiar a Implantação dos Processos [RE: 1]. 

 

1.2. Produtos de Trabalho 

1.2.1. DPO-PT-01: Políticas [RE: 1, 3]; 

1.2.2. DPO-PT-02: Descrição dos processos [RE: 1, 2, 3, 4]; 

1.2.3. DPO-PT-03: Métricas do processo [RE: 1, 4]; 

1.2.4. DPO-PT-04: Métricas de qualidade [RE: 1, 4]. 

2. DPO-RE-02: Atividades, critérios de entrada e saída, papéis e responsabilidades 

associados aos processos padronizados são identificados e detalhados, juntamente com o 

desempenho esperado do processo. 

2.1. Melhores Práticas 

2.1.1. DPO-MP-03: Definir a Padronização dos Processos [RE: 2]; 

2.1.2. DPO-MP-04: Identificar Mecanismos para Avaliar o Desempenho dos 

Processos [RE: 2]. 

 

2.2. Produtos de Trabalho 

2.2.1. DPO-PT-02: Descrição dos processos [RE: 1, 2, 3, 4]; 

2.2.2. DPO-PT-05: Dados de benchmarking [RE: 2, 3]. 

 

3. DPO-RE-03: Uma estratégia para adaptação do processo padronizado é desenvolvida 

considerando-se as necessidades da organização. 
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3.1. Melhores Práticas 

3.1.1. DPO-MP-05: Estabelecer Diretrizes para Adaptação dos Processos [RE: 3]. 

 

3.2. Produtos de Trabalho 

3.2.1. DPO-PT-01: Políticas [RE: 1, 3]; 

3.2.2. DPO-PT-02: Descrição dos processos [RE: 1, 2, 3, 4]; 

3.2.3. DPO-PT-05: Dados de benchmarking [RE: 2, 3]. 

4. DPO-RE-04: Os dados e as informações relacionadas com a utilização do processo 

padronizado existem e são mantidos. 

4.1. Melhores Práticas 

4.1.1. DPO-MP-06: Armazenar e Processar Dados/Informações [RE: 4]. 

 

4.2. Produtos de Trabalho 

4.2.1. DPO-PT-02: Descrição dos processos [RE: 1, 2, 3, 4]; 

4.2.2. DPO-PT-03: Métricas do processo [RE: 1, 4]; 

4.2.3. DPO-PT-04: Métricas de qualidade [RE: 1, 4]; 

4.2.4. DPO-PT-06: Repositório de dados/informações [RE: 4]; 

4.2.5. DPO-PT-07: Dados de desempenho do processo [RE: 4]; 

4.2.6. DPO-PT-08: Resultados da análise [RE: 4]. 

Gerenciar Aquisições e Terceirizações (GAT) 

Propósito: Estabelecer as necessidades de aquisição, obter o produto/serviço que satisfaça as 

necessidades da organização e selecionar os fornecedores (terceirizados) mais adequados, 

através de critérios bem definidos. 

Resultados Esperados (RE):  

1. GAT-RE-01: As necessidades de aquisição, os objetivos, os critérios de aceitação de 

produto e/ou serviço e a estratégia de aquisição são definidas. 

1.1. Melhores Práticas 

1.1.1. GAT-MP-01: Estabelecer as Necessidades de Aquisição [RE: 1]; 

1.1.2. GAT-MP-02: Definir e Revisar os Requisitos de Aquisição [RE: 1]; 

1.1.3. GAT-MP-03: Desenvolver uma Estratégia de Aquisição [RE: 1]; 

1.1.4. GAT-MP-11: Definir Critérios de Aceitação [RE: 1, 5, 6]. 
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1.2. Produtos de Trabalho 

1.2.1. GAT-PT-01: Registro das necessidades [RE: 1]; 

1.2.2. GAT-PT-02: Plano de aquisição [RE: 1]; 

1.2.3. GAT-PT-03: Estratégia de aquisição [RE: 1]; 

1.2.4. GAT-PT-04: Registro de comunicação [RE: 1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

 

2. GAT-RE-02: Os critérios para seleção dos fornecedores (terceirizados) são estabelecidos e 

utilizados para avaliá-los. 

2.1. Melhores Práticas 

2.1.1. GAT-MP-04: Definir Critérios de Seleção e Avaliação [RE: 2]; 

2.1.2. GAT-MP-05: Avaliar Capacidade dos Fornecedores [RE: 2]; 

2.1.3. GAT-MP-06: Avaliar Proposta dos Fornecedores [RE: 2]. 

 

2.2. Produtos de Trabalho 

2.2.1. GAT-PT-04: Registro de comunicação [RE: 1, 2, 3, 4, 5, 6]; 

2.2.2. GAT-PT-05: Registro dos critérios de seleção [RE: 2]; 

2.2.3. GAT-PT-06: Relatório de capacidade do fornecedor [RE: 2]; 

2.2.4. GAT-PT-07: Relatório de análise das propostas [RE: 2]; 

2.2.5. GAT-PT-08: Registro de reunião para discussão de propostas [RE: 2]. 

 

3. GAT-RE-03: Um acordo formal que expresse claramente as expectativas, 

responsabilidades e obrigações de ambos (cliente e fornecedor) é estabelecido. 

3.1. Melhores Práticas 

3.1.1. GAT-MP-07: Preparar e Negociar um Acordo Formal [RE: 3, 4]; 

3.1.2. GAT-MP-08: Estabelecer e Manter a Comunicação [RE: 3, 4, 5]. 

 

3.2. Produtos de Trabalho 

3.2.1. GAT-PT-04: Registro de comunicação [RE: 1, 2, 3, 4, 5, 6]; 

3.2.2. GAT-PT-09: Contrato [RE: 3, 4, 5]; 

3.2.3. GAT-PT-10: Registro de revisão do contrato [RE: 3, 4, 5]. 

 

4. GAT-RE-04: Um produto e/ou serviço que satisfaz as necessidades da organização é 

adquirido. 
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4.1. Melhores Práticas 

4.1.1. GAT-MP-07: Preparar e Negociar um Acordo Formal [RE: 3, 4]; 

4.1.2. GAT-MP-08: Estabelecer e Manter a Comunicação [RE: 3, 4, 5]. 

 

4.2. Produtos de Trabalho 

4.2.1. GAT-PT-04: Registro de comunicação [RE: 1, 2, 3, 4, 5, 6]; 

4.2.2. GAT-PT-09: Contrato [RE: 3, 4, 5]; 

4.2.3. GAT-PT-10: Registro de revisão do contrato [RE: 3, 4, 5]; 

5. GAT-RE-05: A aquisição é monitorada de forma que as restrições especificadas (ex: 

custo, prazo e qualidade) sejam cumpridas. 

5.1. Melhores Práticas 

5.1.1. GAT-MP-08: Estabelecer e Manter a Comunicação [RE: 3, 4, 5]; 

5.1.2. GAT-MP-09: Monitorar e Analisar o Desempenho [RE: 5]; 

5.1.3. GAT-MP-10: Controlar Mudanças no Acordo [RE: 5]; 

5.1.4. GAT-MP-11: Definir Critérios de Aceitação [RE: 1, 5, 6]; 

5.1.5. GAT-MP-12: Avaliar e Aceitar o Produto/Serviço Entregue [RE: 5, 6]. 

 

5.2. Produtos de Trabalho 

5.2.1. GAT-PT-04: Registro de comunicação [RE: 1, 2, 3, 4, 5, 6]; 

5.2.2. GAT-PT-09: Contrato [RE: 3, 4, 5]; 

5.2.3. GAT-PT-10: Registro de revisão do contrato [RE: 3, 4, 5]; 

5.2.4. GAT-PT-11: Registro da análise de desempenho do fornecedor [RE: 5]; 

5.2.5. GAT-PT-12: Registro de aprovação de mudanças [RE: 5]. 

 

6. GAT-RE-06: O produto e/ou serviço é entregue e avaliado conforme estabelecido no 

acordo formal. 

6.1. Melhores Práticas 

6.1.1. GAT-MP-11: Definir Critérios de Aceitação [RE: 1, 5, 6]; 

6.1.2. GAT-MP-12: Avaliar e Aceitar o Produto/Serviço Entregue [RE: 5, 6]. 

 

6.2. Produtos de Trabalho 

6.2.1. GAT-PT-04: Registro de comunicação [RE: 1, 2, 3, 4, 5, 6]; 

6.2.2. GAT-PT-13: Registro de critérios de aceitação do produto/serviço [RE: 6]; 

6.2.3. GAT-PT-14: Termo de aceitação do produto/serviço entregue [RE: 6]. 
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Gerenciar Infraestrutura de SI/TI (GIN) 

Propósito: Manter um clima estável e confiável fornecendo uma infraestrutura de SI/TI que 

apoie a realização de qualquer processo organizacional. A infraestrutura pode incluir 

hardware, software, redes, dados, métodos, ferramentas, técnicas, padrões para 

desenvolvimento, operação ou manutenção de SI/TI. 

Resultados Esperados (RE):  

1. GIN-RE-01: Os requisitos da infraestrutura de SI/TI necessários para suportar os 

processos da organização são definidos. 

1.1. Melhores Práticas 

1.1.1. GIN-MP-01: Identificar a Infraestrutura Necessária [RE: 1]; 

1.1.2. GIN-MP-02: Definir os Requisitos da Infraestrutura de SI/TI [RE: 1, 2]. 

 

1.2. Produtos de Trabalho 

1.2.1. GIN-PT-01: Requisitos da infraestrutura de SI/TI [RE: 1]. 

 

2. GIN-RE-02: Os elementos da infraestrutura de SI/TI são identificados e especificados. 

2.1. Melhores Práticas 

2.1.1. GIN-MP-02: Definir os Requisitos da Infraestrutura de SI/TI [RE: 1, 2]. 

 

2.2. Produtos de Trabalho 

2.2.1. GIN-PT-02: Plano de manutenção e logística [RE: 2]. 

 

3. GIN-RE-03: Os elementos da infraestrutura de SI/TI são adquiridos. 

3.1. Melhores Práticas 

3.1.1. GIN-MP-03: Adquirir e Fornecer Infraestrutura de SI/TI [RE: 3]. 

 

3.2. Produtos de Trabalho 

3.2.1. GIN-PT-03: Registro de entrega [RE: 3, 4]; 

3.2.2. GIN-PT-04: Sistema de rastreamento [RE: 3, 4, 5]; 

3.2.3. GIN-PT-05: Registro dos ativos de Hardware [RE: 3, 4, 5]; 

3.2.4. GIN-PT-06: Registro dos ativos de Software [RE: 3, 4, 5]; 

3.2.5. GIN-PT-07: Registro dos ativos de Redes [RE: 3, 4, 5]; 

3.2.6. GIN-PT-08: Registro dos ativos de Dados [RE: 3, 4, 5]. 
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4. GIN-RE-04: Os elementos da infraestrutura de SI/TI são implementados. 

4.1. Melhores Práticas 

4.1.1. GIN-MP-04: Estabelecer o Processo de Infraestrutura de SI/TI [RE: 4]; 

4.1.2. GIN-MP-05: Fornecer Apoio a Infraestrutura de SI/TI [RE: 4]. 

 

4.2. Produtos de Trabalho 

4.2.1. GIN-PT-03: Registro de entrega [RE: 3, 4]; 

4.2.2. GIN-PT-04: Sistema de rastreamento [RE: 3, 4, 5]; 

4.2.3. GIN-PT-05: Registro dos ativos de Hardware [RE: 3, 4, 5]; 

4.2.4. GIN-PT-06: Registro dos ativos de Software [RE: 3, 4, 5]; 

4.2.5. GIN-PT-07: Registro dos ativos de Redes [RE: 3, 4, 5]; 

4.2.6. GIN-PT-08: Registro dos ativos de Dados [RE: 3, 4, 5]. 

 

5. GIN-RE-05: Uma infraestrutura de SI/TI estável e confiável é mantida. 

5.1. Melhores Práticas 

5.1.1. GIN-MP-06: Manter a Infraestrutura de SI/TI [RE: 5]. 

 

5.2. Produtos de Trabalho 

5.2.1. GIN-PT-04: Sistema de rastreamento [RE: 3, 4, 5]; 

5.2.2. GIN-PT-05: Registro dos ativos de Hardware [RE: 3, 4, 5]; 

5.2.3. GIN-PT-06: Registro dos ativos de Software [RE: 3, 4, 5]; 

5.2.4. GIN-PT-07: Registro dos ativos de Redes [RE: 3, 4, 5]; 

5.2.5. GIN-PT-08: Registro dos ativos de Dados [RE: 3, 4, 5]; 

5.2.6. GIN-PT-09: Registro de ação corretiva [RE: 5]; 

5.2.7. GIN-PT-10: Plano de backup/recuperação de dados [RE: 5]. 

Gerenciar Qualidade (GQA) 

Propósito: Garantir que os produtos/serviços satisfaçam os objetivos de qualidade 

organizacionais e as necessidades estabelecidas pelos envolvidos. 

Resultados Esperados (RE):  
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1. GQA-RE-01: Com base nos objetivos de qualidade declarados pelos envolvidos, os 

requisitos de qualidade são estabelecidos. 

1.1. Melhores Práticas 

1.1.1. GQA-MP-01: Estabelecer os Objetivos de Qualidade [RE: 1]. 

 

1.2. Produtos de Trabalho 

1.2.1. GQA-PT-01: Registro de exigências das partes envolvidas [RE: 1]; 

1.2.2. GQA-PT-02: Critérios de aceitação [RE: 1, 2]; 

1.2.3. GQA-PT-03: Critérios de qualidade [RE: 1, 2]. 

 

2. GQA-RE-02: Uma estratégia geral para atingir os objetivos de qualidade é desenvolvida. 

2.1. Melhores Práticas 

2.1.1. GQA-MP-02: Definir a Estratégia de Qualidade [RE: 2]; 

2.1.2. GQA-MP-03: Definir os Critérios de Qualidade [RE: 2]. 

 

2.2. Produtos de Trabalho 

2.2.1. GQA-PT-02: Critérios de aceitação [RE: 1, 2]; 

2.2.2. GQA-PT-03: Critérios de qualidade [RE: 1, 2]; 

2.2.3. GQA-PT-04: Descrição da estratégia [RE: 2]. 

 

3. GQA-RE-03: Um sistema de gestão da qualidade para implementação da estratégia é 

estabelecido. 

3.1. Melhores Práticas 

3.1.1. GQA-MP-04: Estabelecer um Sistema de Gestão da Qualidade [RE: 3]. 

 

3.2. Produtos de Trabalho 

3.2.1. GQA-PT-05: Política da qualidade [RE: 3]. 

 

4. GQA-RE-04: O controle da qualidade e as atividades de garantia são executadas e seu 

desempenho confirmados. 

4.1. Melhores Práticas 

4.1.1. GQA-MP-05: Avaliar o Alcance dos Objetivos de Qualidade [RE: 4, 5]; 

4.1.2. GQA-MP-06: Tomar Medidas Preventivas ou Corretivas [RE: 4, 6]. 
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4.2. Produtos de Trabalho 

4.2.1. GQA-PT-06: Plano de melhorias [RE: 4]; 

4.2.2. GQA-PT-07: Resultado de análise da qualidade [RE: 4]. 

 

 

5. GQA-RE-05: O desempenho real comparado aos objetivos de qualidade é monitorado. 

5.1. Melhores Práticas 

5.1.1. GQA-MP-05: Avaliar o Alcance dos Objetivos de Qualidade [RE: 4, 5]. 

 

5.2. Produtos de Trabalho 

5.2.1. GQA-PT-08: Registro de qualidade [RE: 5]; 

5.2.2. GQA-PT-09: Métricas de qualidade [RE: 5]; 

5.2.3. GQA-PT-10: Dados de benchmarking [RE: 5]; 

5.2.4. GQA-PT-11: Dados da satisfação das partes envolvidas [RE: 5]; 

5.2.5. GQA-PT-12: Dados de desempenho do processo [RE: 5]; 

5.2.6. GQA-PT-13: Relatório de auditoria da qualidade [RE: 5]. 

 

6. GQA-RE-06: Quando as metas de qualidade não são alcançadas, ações ou medidas 

apropriadas são tomadas. 

6.1. Melhores Práticas 

6.1.1. GQA-MP-06: Tomar Medidas Preventivas ou Corretivas [RE: 4, 6]; 

6.1.2. GQA-MP-07: Coletar Feedback dos Stakeholders [RE: 6]. 

 

6.2. Produtos de Trabalho 

6.2.1. GQA-PT-14: Relatório de problemas [RE: 6]; 

6.2.2. GQA-PT-15: Registro de ações corretivas [RE: 6]. 

Fomentar Gestão do Conhecimento (FGC) 

Propósito: Assegurar que o conhecimento individual, as informações e as habilidades sejam 

coletadas, compartilhadas, reutilizadas e melhoradas por toda a organização. 

Resultados Esperados (RE):  

1. FGC-RE-01: Uma estratégia adequada de gestão do conhecimento é selecionada. 
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1.1. Melhores Práticas 

1.1.1. FGC-MP-01: Desenvolver uma Estratégia de Gestão do Conhecimento [RE: 

1]; 

1.1.2. FGC-MP-06: Melhorar o Conhecimento [RE: 1, 2, 3]. 

 

1.2. Produtos de Trabalho 

1.2.1. FGC-PT-01: Necessidades do negócio [RE: 1]; 

1.2.2. FGC-PT-02: Estratégia de gestão do conhecimento [RE: 1]. 

 

2. FGC-RE-02: A infraestrutura para o compartilhamento de informação comum e específica 

de toda a organização é estabelecida e mantida. 

2.1. Melhores Práticas 

2.1.1. FGC-MP-02: Estabelecer um Sistema de Gestão do Conhecimento [RE: 2, 3]; 

2.1.2. FGC-MP-03: Criar uma Rede de Colaboradores do Conhecimento [RE: 2, 3]; 

2.1.3. FGC-MP-06: Melhorar o Conhecimento [RE: 1, 2, 3]. 

 

2.2. Produtos de Trabalho 

2.2.1. FGC-PT-03: Repositório de conhecimento [RE: 2]. 

 

3. FGC-RE-03: O conhecimento é prontamente armazenado e compartilhado por toda a 

organização. 

3.1. Melhores Práticas 

3.1.1. FGC-MP-02: Estabelecer um Sistema de Gestão do Conhecimento [RE: 2, 3]; 

3.1.2. FGC-MP-03: Criar uma Rede de Colaboradores do Conhecimento [RE: 2, 3]; 

3.1.3. FGC-MP-04: Capturar o Conhecimento [RE: 3]; 

3.1.4. FGC-MP-05: Disseminar o Conhecimento [RE: 3]; 

3.1.5. FGC-MP-06: Melhorar o Conhecimento [RE: 1, 2, 3]. 

 

3.2. Produtos de Trabalho 

3.2.1. FGC-PT-04: Item de conhecimento [RE: 3]; 

3.2.2. FGC-PT-05: Dados sobre o uso dos ativos [RE: 3]; 

3.2.3. FGC-PT-06: Registro de comunicação [RE: 3]. 
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3.4 Nível 4: Medido 

Avaliar o Processo Organizacional (APO) 

Propósito: Determinar o desempenho dos processos padronizados da organização e o quanto 

eles contribuem para a realização dos objetivos de negócio e para melhoria contínua dos 

processos.  

Resultados Esperados (RE): 

1. APO-RE-01: Os dados e as informações relacionadas com a utilização dos processos 

padronizados existem e são mantidos. 

1.1. Melhores Práticas 

1.1.1. APO-MP-01: Definir os Objetivos da Avaliação [RE: 1]; 

1.1.2. APO-MP-02: Desenvolver um Plano de Avaliação  [RE: 1]; 

1.1.3. APO-MP-03: Realizar a Avaliação [RE: 1]; 

1.1.4. APO-MP-06: Relatório dos Resultados da Avaliação [RE: 1, 3]; 

1.1.5. APO-MP-07: Manter os Registros da Avaliação [RE: 1, 3]. 

 

1.2. Produtos de Trabalho 

1.2.1. APO-PT-01: Objetivos da avaliação [RE: 1]; 

1.2.2. APO-PT-02: Plano da avaliação [RE: 1]; 

1.2.3. APO-PT-03: Registro da avaliação [RE: 1, 3]; 

1.2.4. APO-PT-04: Dados da avaliação (benchmarking) [RE: 1]; 

1.2.5. APO-PT-05: Relatório de auditoria da avaliação [RE: 1, 2, 3]; 

1.2.6. APO-PT-06: Registro de comunicação [RE: 1, 2, 3]. 

 

2. APO-RE-02: Os pontos fortes, fracos e oportunidades de melhoria dos processos 

padronizados são entendidos. 

2.1. Melhores Práticas 

2.1.1. APO-MP-05: Analisar os Dados da Avaliação [RE: 2]. 

 

2.2. Produtos de Trabalho 

2.2.1. APO-PT-05: Relatório de auditoria da avaliação [RE: 1, 2, 3]; 

2.2.2. APO-PT-06: Registro de comunicação [RE: 1, 2, 3]; 
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2.2.3. APO-PT-07: Método padrão de avaliação [RE: 2, 3]; 

2.2.4. APO-PT-08: Oportunidades de melhoria [RE: 2, 3]. 

 

3. APO-RE-03: Registros precisos e acessíveis das avaliações são mantidos. 

3.1. Melhores Práticas 

3.1.1. APO-MP-04: Validar os Dados da Avaliação [RE: 3]; 

3.1.2. APO-MP-06: Relatório dos Resultados da Avaliação [RE: 1, 3]; 

3.1.3. APO-MP-07: Manter os Registros da Avaliação [RE: 1, 3]. 

 

3.2. Produtos de Trabalho 

3.2.1. APO-PT-03: Registro da avaliação [RE: 1, 3]; 

3.2.2. APO-PT-05: Relatório de auditoria da avaliação [RE: 1, 2, 3]; 

3.2.3. APO-PT-06: Registro de comunicação [RE: 1, 2, 3]; 

3.2.4. APO-PT-07: Método padrão de avaliação [RE: 2, 3]; 

3.2.5. APO-PT-08: Oportunidades de melhoria [RE: 2, 3]; 

3.2.6. APO-PT-09: Backup do registro da avaliação [RE: 3]; 

3.2.7. APO-PT-10: Relatório da avaliação [RE: 3]; 

3.2.8. APO-PT-11: Repositório de resultados da avaliação [RE: 3]. 

Gerenciar Riscos (GRI) 

Propósito: Identificar, analisar, tratar e monitorar os riscos continuamente para o 

planejamento estratégico de SI/TI e para a organização. 

Resultados Esperados (RE):  

1. GRI-RE-01: O escopo da gestão de riscos é determinado. 

1.1. Melhores Práticas 

1.1.1. GRI-MP-01: Estabelecer o Escopo da Gestão de Riscos [RE: 1]. 

 

1.2. Produtos de Trabalho 

1.2.1. GRI-PT-01: Plano de gestão de riscos [RE: 1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

 

2. GRI-RE-02: As estratégias apropriadas de gestão de riscos são definidas e implementadas. 

2.1. Melhores Práticas 
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2.1.1. GRI-MP-02: Definir Estratégias da Gestão de Riscos [RE: 2]. 

 

2.2. Produtos de Trabalho 

2.2.1. GRI-PT-01: Plano de gestão de riscos [RE: 1, 2, 3, 4, 5, 6]; 

2.2.2. GRI-PT-02: Sistema de rastreamento [RE: 2, 3, 4, 5, 6]. 

 

3. GRI-RE-03: Os riscos são identificados. 

3.1. Melhores Práticas 

3.1.1. GRI-MP-03: Identificar os Riscos [RE: 3]. 

 

3.2. Produtos de Trabalho 

3.2.1. GRI-PT-01: Plano de gestão de riscos [RE: 1, 2, 3, 4, 5, 6]; 

3.2.2. GRI-PT-02: Sistema de rastreamento [RE: 2, 3, 4, 5, 6]; 

3.2.3. GRI-PT-03: Plano de mitigação de risco [RE: 3, 4, 6]. 

 

4. GRI-RE-04: Os riscos são analisados e priorizados, e um plano de contingência é 

estabelecido. 

4.1. Melhores Práticas 

4.1.1. GRI-MP-04: Analisar os Riscos [RE: 4]. 

 

4.2. Produtos de Trabalho 

4.2.1. GRI-PT-01: Plano de gestão de riscos [RE: 1, 2, 3, 4, 5, 6]; 

4.2.2. GRI-PT-02: Sistema de rastreamento [RE: 2, 3, 4, 5, 6]; 

4.2.3. GRI-PT-03: Plano de mitigação de risco [RE: 3, 4, 6]; 

4.2.4. GRI-PT-04: Relatório de análise de risco [RE: 4]; 

4.2.5. GRI-PT-05: Plano de contingência/recuperação [RE: 4, 6]; 

4.2.6. GRI-PT-06: Relatório de status de risco [RE: 4, 5]. 

 

5. GRI-RE-05: As métricas de risco para determinar as alterações no status e no progresso 

das atividades de tratamento de risco são definidas, aplicadas e avaliadas. 

5.1. Melhores Práticas 

5.1.1. GRI-MP-05: Definir e Executar Ações de Tratamento dos Riscos [RE: 5, 6]; 

5.1.2. GRI-MP-06: Monitorar os Riscos [RE: 5, 6]. 
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5.2. Produtos de Trabalho 

5.2.1. GRI-PT-01: Plano de gestão de riscos [RE: 1, 2, 3, 4, 5, 6]; 

5.2.2. GRI-PT-02: Sistema de rastreamento [RE: 2, 3, 4, 5, 6]; 

5.2.3. GRI-PT-06: Relatório de status de risco [RE: 4, 5]; 

5.2.4. GRI-PT-07: Métricas de risco [RE: 5]. 

 

6. GRI-RE-06: O tratamento apropriado para corrigir ou evitar o risco, com base na sua 

prioridade, probabilidade e consequência é estabelecido. 

6.1. Melhores Práticas 

6.1.1. GRI-MP-05: Definir e Executar Ações de Tratamento dos Riscos [RE: 5, 6]; 

6.1.2. GRI-MP-06: Monitorar os Riscos [RE: 5, 6]; 

6.1.3. GRI-MP-07: Tomar Medidas Corretivas [RE: 6]. 

 

6.2. Produtos de Trabalho 

6.2.1. GRI-PT-01: Plano de gestão de riscos [RE: 1, 2, 3, 4, 5, 6]; 

6.2.2. GRI-PT-02: Sistema de rastreamento [RE: 2, 3, 4, 5, 6]; 

6.2.3. GRI-PT-03: Plano de mitigação de risco [RE: 3, 4, 6]; 

6.2.4. GRI-PT-05: Plano de contingência/recuperação [RE: 4, 6]; 

6.2.5. GRI-PT-08: Registro de ações corretivas [RE: 6]. 

Gerenciar Integração com o Cidadão (GIC) 

Propósito: Compreender e satisfazer as necessidades dos cidadãos, além de incentivar a 

integração, participação e engajamento no planejamento de ações do governo e nas políticas 

públicas procurando promover melhorias sustentáveis para sociedade. 

Resultados Esperados (RE):  

1. GIC-RE-01: As necessidades e desejos do cidadão são identificadas e entendidas. 

1.1. Melhores Práticas 

1.1.1. GIC-MP-01: Definir o Perfil do Cidadão [RE: 1]; 

1.1.2. GIC-MP-02: Realizar Eventos para Obter Informações sobre o Cidadão [RE: 1, 

3]. 

1.2. Produtos de Trabalho 

1.2.1. GIC-PT-01: Perfil do cidadão [RE: 1, 2]; 
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1.2.2. GIC-PT-02: Pesquisa de opinião com o cidadão [RE: 1, 2, 3]; 

1.2.3. GIC-PT-04: Avaliação dos eventos [RE: 1, 2, 3]; 

1.2.4. GIC-PT-05: Registro de criação de comunidades e fóruns participativos [RE: 1, 

2, 3]; 

1.2.5. GIC-PT-06: Registro das discussões sobre o plano estratégico de SI/TI [RE: 

1,2, 3]. 

 

2. GIC-RE-02: O nível de satisfação do cidadão é acompanhado e avaliado periodicamente. 

2.1. Melhores Práticas 

2.1.1. GIC-MP-03: Realizar Pesquisas de Opinião [RE: 2, 3]. 

 

2.2. Produtos de Trabalho 

2.2.1. GIC-PT-01: Perfil do cidadão [RE: 1, 2]; 

2.2.2. GIC-PT-02: Pesquisa de opinião com o cidadão [RE: 1, 2, 3]; 

2.2.3. GIC-PT-04: Avaliação dos eventos [RE: 1, 2, 3]; 

2.2.4. GIC-PT-05: Registro de criação de comunidades e fóruns participativos [RE: 1, 

2, 3]; 

2.2.5. GIC-PT-06: Registro das discussões sobre o plano estratégico de SI/TI [RE: 

1,2, 3]. 

 

3. GIC-RE-03: Mecanismos de incentivo à participação e engajamento do cidadão no 

planejamento de ações do governo são estabelecidos e mantidos. 

3.1. Melhores Práticas 

3.1.1. GIC-MP-02: Realizar Eventos para Obter Informações sobre o Cidadão [RE: 1, 

3]; 

3.1.2. GIC-MP-03: Realizar Pesquisas de Opinião [RE: 2, 3]; 

3.1.3. GIC-MP-04: Encorajar a Criação de Comunidades e Fóruns Participativos [RE: 

3]. 

 

3.2. Produtos de Trabalho 

3.2.1. GIC-PT-02: Pesquisa de opinião com o cidadão [RE: 1, 2, 3]; 

3.2.2. GIC-PT-04: Avaliação dos eventos [RE: 1, 2, 3]; 

3.2.3. GIC-PT-05: Registro de criação de comunidades e fóruns participativos [RE: 1, 

2, 3]; 
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3.2.4. GIC-PT-06: Registro das discussões sobre o plano estratégico de SI/TI [RE: 

1,2, 3]. 

3.5 Nível 5: Otimizado 

Melhorar o Processo Organizacional (MPO) 

Propósito: Melhorar continuamente a eficácia e eficiência da organização através dos 

processos que estão sendo utilizados e procurar mantê-los alinhados as necessidade do 

negócio.  

Resultados Esperados (RE): 

1. MPO-RE-01: Um compromisso para fornecer recursos que apoiem as ações de melhoria 

dos processos é estabelecido. 

1.1. Melhores Práticas 

1.1.1. MPO-MP-01: Estabelecer Compromisso para Fornecer Recursos [RE: 1]. 

 

1.2. Produtos de Trabalho 

1.2.1. MPO-PT-01: Termo de compromisso/acordo [RE: 1]. 

 

2. MPO-RE-02: Questões inerentes ao ambiente interno e externo da organização são 

identificadas como oportunidades de melhoria e justificadas como razões para 

proporcionar mudanças. 

2.1. Melhores Práticas 

2.1.1. MPO-MP-02: Identificar Problemas no Processo [RE: 2]. 

 

2.2. Produtos de Trabalho 

2.2.1. MPO-PT-02: Relatório de problemas do processo [RE: 2]; 

2.2.2. MPO-PT-03: Relatório da análise da situação atual do processo [RE: 2, 3]; 

2.2.3. MPO-PT-04: Dados da satisfação do cliente [RE: 2, 3, 4]; 

2.2.4. MPO-PT-05: Dados do desempenho do processo [RE: 2, 3, 4, 5, 6]; 

2.2.5. MPO-PT-06: Relatório de avaliação [RE: 2, 3, 4, 6]; 

2.2.6. MPO-PT-07: Relatório de auditoria [RE: 2, 3, 4, 5, 6]; 

2.2.7. MPO-PT-08: Objetivos de melhoria [RE: 2, 3, 4, 6]; 

2.2.8. MPO-PT-09: Plano de melhoria [RE: 2, 3, 4, 5, 6]; 
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2.2.9. MPO-PT-10: Oportunidades de melhoria [RE: 2, 3, 4, 5, 6]. 

 

3. MPO-RE-03: A análise da situação atual do processo é realizada e concentra-se nos 

processos que trazem mais estímulos para melhoria contínua. 

3.1. Melhores Práticas 

3.1.1. MPO-MP-03: Estabelecer Objetivos de Melhoria do Processo [RE: 3, 4]. 

 

3.2. Produtos de Trabalho 

3.2.1. MPO-PT-03: Relatório da análise da situação atual do processo [RE: 2, 3]; 

3.2.2. MPO-PT-04: Dados da satisfação do cliente [RE: 2, 3, 4]; 

3.2.3. MPO-PT-05: Dados do desempenho do processo [RE: 2, 3, 4, 5, 6]; 

3.2.4. MPO-PT-06: Relatório de avaliação [RE: 2, 3, 4, 6]; 

3.2.5. MPO-PT-07: Relatório de auditoria [RE: 2, 3, 4, 5, 6]; 

3.2.6. MPO-PT-08: Objetivos de melhoria [RE: 2, 3, 4, 6]; 

3.2.7. MPO-PT-09: Plano de melhoria [RE: 2, 3, 4, 5, 6]; 

3.2.8. MPO-PT-10: Oportunidades de melhoria [RE: 2, 3, 4, 5, 6]; 

3.2.9. MPO-PT-11: Descrição do processo melhorado [RE: 3, 4, 5]. 

 

4. MPO-RE-04: Objetivos de melhoria são identificados e priorizados, e consequentes 

mudanças nos processos são definidas e implementadas. 

4.1. Melhores Práticas 

4.1.1. MPO-MP-03: Estabelecer Objetivos de Melhoria do Processo [RE: 3, 4]; 

4.1.2. MPO-MP-04: Priorizar Melhorias do Processo [RE: 4]; 

4.1.3. MPO-MP-05: Planejar e Implementar Melhorias no Processo [RE: 4, 5]. 

 

4.2. Produtos de Trabalho 

4.2.1. MPO-PT-04: Dados da satisfação do cliente [RE: 2, 3, 4]; 

4.2.2. MPO-PT-05: Dados do desempenho do processo [RE: 2, 3, 4, 5, 6]; 

4.2.3. MPO-PT-06: Relatório de avaliação [RE: 2, 3, 4, 6]; 

4.2.4. MPO-PT-07: Relatório de auditoria [RE: 2, 3, 4, 5, 6]; 

4.2.5. MPO-PT-08: Objetivos de melhoria [RE: 2, 3, 4, 6]; 

4.2.6. MPO-PT-09: Plano de melhoria [RE: 2, 3, 4, 5, 6]; 

4.2.7. MPO-PT-10: Oportunidades de melhoria [RE: 2, 3, 4, 5, 6]; 

4.2.8. MPO-PT-11: Descrição do processo melhorado [RE: 3, 4, 5]. 
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5. MPO-RE-05: Os efeitos da implementação do processo são monitorados e confirmados 

com os objetivos de melhoria definidos e os conhecimentos são comunicados. 

5.1. Melhores Práticas 

5.1.1. MPO-MP-05: Planejar e Implementar Melhorias no Processo [RE: 4, 5]; 

5.1.2. MPO-MP-06: Confirmar a Melhoria do Processo [RE: 5]; 

5.1.3. MPO-MP-07: Comunicar os Resultados de Melhoria do Processo [RE: 5]. 

 

5.2. Produtos de Trabalho 

5.2.1. MPO-PT-05: Dados do desempenho do processo [RE: 2, 3, 4, 5, 6]; 

5.2.2. MPO-PT-07: Relatório de auditoria [RE: 2, 3, 4, 5, 6]; 

5.2.3. MPO-PT-09: Plano de melhoria [RE: 2, 3, 4, 5, 6]; 

5.2.4. MPO-PT-10: Oportunidades de melhoria [RE: 2, 3, 4, 5, 6]; 

5.2.5. MPO-PT-11: Descrição do processo melhorado [RE: 3, 4, 5]; 

5.2.6. MPO-PT-12: Registro de comunicação [RE: 5, 6]. 

 

6. MPO-RE-06: As melhorias realizadas são avaliadas e levadas em consideração para gerar 

novas soluções que sirvam para outras áreas da organização. 

6.1. Melhores Práticas 

6.1.1. MPO-MP-08: Avaliar os Resultados de Melhoria do Processo [RE: 6]. 

 

6.2. Produtos de Trabalho 

6.2.1. MPO-PT-05: Dados do desempenho do processo [RE: 2, 3, 4, 5, 6]; 

6.2.2. MPO-PT-06: Relatório de avaliação [RE: 2, 3, 4, 6]; 

6.2.3. MPO-PT-07: Relatório de auditoria [RE: 2, 3, 4, 5, 6]; 

6.2.4. MPO-PT-08: Objetivos de melhoria [RE: 2, 3, 4, 6]; 

6.2.5. MPO-PT-09: Plano de melhoria [RE: 2, 3, 4, 5, 6]; 

6.2.6. MPO-PT-10: Oportunidades de melhoria [RE: 2, 3, 4, 5, 6]; 

6.2.7. MPO-PT-12: Registro de comunicação [RE: 5, 6]. 

Otimizar a Gestão Organizacional (OGO) 

planejamento estratégico de SI/TI da organização, buscando aumentar continuamente o 

alinhamento e a consistência com os objetivos estratégicos de negócio. 
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Resultados Esperados (RE): 

1. OGO-RE-01: Investimentos em gestão estratégica de SI/TI são priorizados e realizados. 

1.1. Melhores Práticas 

1.1.1. OGO-MP-01: Priorizar Investimentos em Gestão Estratégica de SI/TI [RE: 1]; 

 

1.2. Produtos de Trabalho 

1.2.1. OGO-PT-01: Plano de investimentos em gestão estratégica de SI/TI [RE: 1]; 

 

2. OGO-RE-02: A realização dos objetivos de SI/TI com base nos objetivos do negócio é 

avaliada, alinhada e otimizada continuamente. 

2.1. Melhores Práticas 

2.1.1. OGO-MP-02: Identificar Melhorias para Gestão Estratégica de SI/TI [RE: 2]; 

 

2.2. Produtos de Trabalho 

2.2.1. OGO-PT-02: Registro de forças, fraquezas e oportunidades de melhoria [RE: 

2]; 

 

3. OGO-RE-03: Melhores práticas para apoiar a implementação eficaz do planejamento 

estratégico de SI/TI são avaliadas e aperfeiçoadas continuamente.  

3.1. Melhores Práticas 

3.1.1. OGO-MP-03: Avaliar a Eficácia das Melhores Práticas [RE: 3]; 

3.1.2. OGO-MP-04: Aperfeiçoar as Melhores Práticas [RE: 3]; 

3.1.3. OGO-MP-05: Otimizar a Utilização das Melhores Práticas [RE: 3]. 

 

3.2. Produtos de Trabalho 

3.2.1. OGO-PT-03: Relatório de avaliação das melhores práticas [RE: 3]; 

3.2.2. OGO-PT-04: Registro das melhores práticas aperfeiçoadas [RE: 3]; 

3.2.3. OGO-PT-05: Software para gerenciamento das melhores práticas [RE: 3]. 
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 APÊNDICE H – Comparativo entre Métodos de Avaliação 

Comparação Métodos de Avaliação - Nível 1 

ISO/IEC 15504-2 MA-MPS SCAMPI A MA-MMPE 

 1.Contratar a Avaliação   

1.Planejamento 2.Preparar a realização da avaliação 
1.Planejar e Preparar a 
Avaliação 

1.Planejamento e preparação da 
avaliação 

2.Coleta de dados 

3.Validação dos Dados 

4.Classificação dos Atributos de Processos 

3.Realizar a Avaliação Final 2.Conduzir a Avaliação 2.Condução da avaliação 

5. Comunicação dos Resultados da 
Avaliação 

4.Documentar os Resultados da 
Avaliação 

3.Relatar os Resultados 3.Divulgação dos resultados 
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Comparação Métodos de Avaliação - Nível 2 

ISO/IEC 15504-2 MA-MPS SCAMPI A MA-MMPE 
 1.1. Pesquisar Instituições Avaliadoras.   

 1.2. Estabelecer contrato   

 2.1. Viabilizar a avaliação. 1.1. Análise dos requisitos. 1.1. Análise dos requisitos. 

1.1. Desenvolvimento do Plano de 
Avaliação 

2.2. Planejar a avaliação. 1.2. Desenvolvimento do plano de avaliação. 1.2. Desenvolvimento do plano de avaliação. 

 2.3.Preparar a avaliação. 1.3. Seleção e preparação da equipe. 1.3. Seleção e preparação da equipe. 

  1.4. Obtenção e análise da evidência. 1.4. Obtenção e análise da evidência. 

  1.5.Preparação para condução da avaliação 1.5. Preparação para coleta de evidências. 

 2.4. Conduzir a avaliação inicial.    

 2.5. Completar a preparação da 
avaliação. 

  

  2.1. Preparação da equipe.  

2.1. Coleta de Dados 3.1 Conduzir a avaliação final   

  2.2. Exame de evidências objetivas 2.1 Exame de  evidência. 

  2.3. Documentação de evidências objetivas 2.3. Documentação da evidência. 

3.1. Validação dos dados  2.4. Verificação de evidências de objetivas. 2.2. Validação e verificação da evidência. 

  2.5. Validar os resultados preliminares.  

4.1. Classificação dos Atributos 
de Processos 

 2.6. Geração dos resultados de avaliação. 2.4. Atribuição dos Resultados da Avaliação. 

 3.2 Avaliar a execução do processo de 
avaliação. 

  

5.1. Comunicação dos Resultados 
da Avaliação 

4.1.Relatar resultados 3.1.Entregar os resultados da avaliação. 3.1. Entrega dos resultados da avaliação. 

 4.2 Registrar resultados 3.2. Empacotar e Arquivar as informações da 
Avaliação. 

3.2. Arquivamento das informações da 
avaliação. 
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Comparação Métodos de Avaliação - Nível 3 

ISO/IEC 15504-2 MA-MPS SCAMPI A MA-MMPE 

 1.1.1. Consultar site SOFTEX.   

 1.1.2. Solicitar propostas para a 
avaliação. 

  

 1.2.1. Elaborar e enviar proposta.   

 1.2.2. Selecionar Instituição Avaliadora.   

 1.2.3. Formalizar contratação da 
Instituição Avaliadora. 

  

 2.1.1. Comunicar à SOFTEX a 
contratação da avaliação. 

  

 2.1.2. Analisar a composição da equipe 
de avaliação e indicar o auditor da 
avaliação. 

  

 2.1.3. Solicitar à unidade organizacional 
participação de avaliador em formação. 

  

 2.1.4. Pagar contribuição SOFTEX.   

 2.1.5. Autorizar a realização da avaliação   

 2.2.1. Enviar modelo do Plano de 
Avaliação e modelo da Planilha para 
Seleção de Projetos à unidade 
organizacional. 

  

1.1.1. Fornecer as entradas 
requeridas definidas na ISO/IEC 
15504-2 
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2.1.2. Estabelecer uma 
correspondência entre os processos 
da unidade organizacional, 
especificados no escopo da 
avaliação, e os elementos do Modelo 
de Avaliação de processos 

2.2.2. Planejar a avaliação inicial 

1.1.1. Determinar os objetivos da avaliação 

 

 

1.1.2. Definir as atividades a serem 
realizadas na condução da avaliação 

2.1.1. Definir estratégia e técnicas de  
seleção, coleta, análise de dados, 
bem como as justificativas para a 
classificação dos atributos dos 
processos, de forma que estejam 
explicitamente identificadas e 
possam ser comprovadas; 

1.1.2. Determinar a estratégia de coleta de 
dados 

 

 

 1.1.3. Determinar as restrições da avaliação  

 1.1.4. Determinar o escopo da avaliação  

1.1.6. Fornecer uma descrição das 
saídas planejadas da avaliação 

1.1.5. Determinar as saídas da avaliação   

 1.1.6. Obter o comprometimento com o 
plano de avaliação inicial  

 

 1.2.1. Adaptar o método  

1.1.3. Definir os recursos e 
cronogramas associados às 
atividades 

1.2.2. Identificar os recursos necessários  

 1.2.3. Desenvolver o plano de coleta de 
dados 

 

1.1.3. Definir os recursos e 
cronogramas associados às 
atividades 

1.2.4. Determinar custos e o cronograma  

 1.2.5. Planejar e gerenciar a logística  

 1.2.6. Documentar e gerenciar os riscos  

 2.4.1. Assinar comprometimento com o 
Plano de Avaliação.  

1.2.7. Obter o comprometimento com o 
plano de avaliação 
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3.1.2. Assinar comprometimento com o 
plano de avaliação. 

 

1.1.4. Definir a identidade e as 
responsabilidades de cada membro 
da equipe de avaliação 

 

   

    

1.1.5. Estabelecer os critérios para 
verificar se os requisitos da norma 
foram atendidos 

 

   

 2.3.1.Enviar modelo da Planilha de 
Indicadores e Acordo de 
Confidencialidade à unidade 
organizacional. 

  

  1.3.1. Identificar o líder da equipe de 
avaliação 

 

 

  1.3.2. Escolher os membros da equipe  

  1.3.3. Documentar e gerenciar eventuais 
conflitos de interesse 

 

 

 2.4.3. Treinar equipe de avaliação para a 
avaliação inicial. 

3.1.4. Treinar equipe para a avaliação 
final. 

 

1.3.4. Preparar a equipe 

 

 

  1.4.1. Obter as evidências objetivas inicias. 

 

 

  

 

1.4.2. Registrar as evidências objetivas. 

 

 

  1.5.1. Realizar uma breve revisão.  
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  1.5.2. Replanejar a coleta de dados  

 2.3.2.Preencher planilha de indicadores.   

 2.4.2. Assinar o Acordo de 
Confidencialidade. 

3.1.3. Completar assinaturas do Acordo 
de Confidencialidade (se pertinente). 

  

    

 3.1.1. Realizar reunião de abertura. 

 

2.1.1. Conduzir reunião inicial com a equipe.  

 2.4.4. Apresentar os processos da 
unidade organizacional. 

  

3.1.1. Confirmar a objetividade das 
evidências coletadas. 

 

2.4.5.Verificar os indicadores de 
implementação. 

3.1.5. Verificar evidências. 

2.2.1. Examinar as evidências objetivas a 
partir dos artefatos. 

 

 2.4.6. Analisar os dados da avaliação 
inicial. 

  

 2.4.7. Enviar ao auditor a documentação 
da avaliação inicial. 

  

 2.4.8. Auditar a avaliação inicial.   

 2.4.9. Realizar ajustes na documentação 
da avaliação inicial (se pertinente). 

  

 2.5.1. Completar plano de Avaliação.   

 2.5.2. Realizar ajustes (se pertinente).   

 2.5.3. Confirmar a realização da 
avaliação final. 

  

3.1.2. Garantir que a evidência 
coletada é suficientemente 
representativa para cobrir o escopo e 
o propósito da avaliação. 

 

3.1.6. Realizar entrevistas. 2.2.2. Examinar as evidências objetivas a 
partir das afirmações. 

 

3.1.2. Garantir que a evidência 
coletada é suficientemente 

3.1.7. Registrar afirmações na Planilha 2.3.1. Registrar / Revisar / Registrar as  
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representativa para cobrir o escopo e 
o propósito da avaliação. 

2.1.4. Garantir que a evidência 
objetiva coletada para cada atributo 
em cada processo avaliado seja 
suficiente para atender o escopo e 
propósito da avaliação 

 

3.1.3. Assegurar a consistência 
global dos dados coletados. 

 

de Indicadores. 

 

anotações. 

 

2.1.5. Registrar e manter cada 
evidência objetiva coletada para 
servir de base para a verificação das 
classificações; 

 

 2.3.2. Registrar a presença ou ausência de 
evidências objetivas. 

 

4.1.4. Manter a rastreabilidade entre 
cada classificação dos atributos de 
processos e as evidências utilizadas 
para determinar a classificação. 

4.1.5. Registrar, para cada atributo 
de processo, a relação entre os 
indicadores e as evidências 
coletadas. 

 2.3.3. Documentar a implementação das 
práticas. 

 

  2.3.4. Revisar e atualizar o plano de coleta de 
dados. 

 

2.1.3. Avaliar cada processo 
identificado no escopo da avaliação 
com base em evidências objetivas 

 

 2.4.1. Verificar as evidências objetivas.  

 3.1.8. Caracterizar o grau de 
implementação de cada resultado 
esperado do processo e de cada resultado 
esperado de atributo do processo em cada 
projeto. 

2.4.2. Caracterizar a implementação das 
práticas do modelo e gerar os resultados 
preliminares. 
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3.1.9. Caracterizar, inicialmente, o grau 
de implementação de cada resultado 
esperado do processo e de cada resultado 
esperado de atributo do processo na 
unidade organizacional. 

 3.1.14. Rever a caracterização e finalizar 
a redação dos pontos fortes, pontos 
fracos e oportunidades de melhoria (se 
pertinente). 

2.5.1. Validar os resultados preliminares.  

 3.1.10. Caracterizar, inicialmente, o grau 
de implementação de cada atributo de 
processo na unidade organizacional. 

3.1.11. Caracterizar o grau de 
implementação, na unidade 
organizacional, de cada resultado 
esperado do processo, de cada resultado 
esperado de atributo de processo e de 
cada atributo do processo em reunião de 
consenso. 

 

2.6.1. Caracterizar resultados e classificar as 
metas. 

 

4.1.1. Criar um perfil para cada 
processo que conterá o conjunto das 
classificações dos seus respectivos 
atributos do processo na unidade 
organizacional definida. 

4.1.2. Aplicar o conjunto de 
indicadores definidos no Modelo de 
Avaliação para apoiar o julgamento 
dos avaliadores na classificação dos 
atributos de processos, além de 
fornecer repetitividade em toda a 
avaliação. 

 

3.1.12. Caracterizar o grau de 
implementação dos processos na unidade 
organizacional. 

2.6.2. Determinar a classificação das áreas de 
processos. 

 

 2.6.3. Determinar os perfis das áreas de 
processos. 

 

4.1.3. Registrar o processo de 
tomada de decisão utilizado para 
obter a classificação dos atributos de 
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processos, incluindo os julgamentos 
definidos. 

 

 3.1.15. Atribuir nível MR-MPS. 2.6.4. Determinar o nível de maturidade.  

  2.6.5. Documentar os resultados da 
avaliação. 

 

 3.1.16. Organizar ambiente de trabalho 
da avaliação. 

 

  

 3.1.13. Apresentar pontos fortes, pontos 
fracos e oportunidades de melhoria. 

3.1.17. Comunicar o resultado da 
avaliação ao patrocinador. 

 

  

 3.1.18. Comunicar o resultado da 
avaliação aos colaboradores da unidade 
organizacional. 

  

 

 

 

 

 

3.2.1. Avaliar a execução da avaliação 
pelo patrocinador. 

 

  

 3.2.2. Avaliar a execução da avaliação 
pela equipe de avaliação. 

 

  

 3.2.3. Avaliar a execução da avaliação 
pelo coordenador da IA 

 

  

 3.2.4. Avaliar a execução da avaliação 
pelo coordenador da IOGE (se 
pertinente). 

 

  

 3.2.5. Avaliar a execução da avaliação   
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pela II (se pertinente). 

 

 3.2.6.  Enviar avaliações do processo de 
avaliação para o auditor. 

3.2.3. Fornecer um feedback da avaliação ao 
SEI. 

 

  3.2.1. Coletar as lições aprendidas. 

 

 

 

 4.1.1. Preparar o Relatório da Avaliação 
e o Resultado da Avaliação. 

4.1.5. Realizar ajustes na documentação 
da avaliação final. 

 

3.1.1. Entregar os resultados finais. 

3.2.2. Gerar um registro da avaliação. 

 

 

  3.1.2. Conduzir sessões executivas. 

 

 

 4.1.2. Enviar ao auditor a documentação 
da avaliação final. 

 

  

  3.1.3. Planejar para os próximos passos. 

 

 

 4.1.3. Arquivar a documentação da 
avaliação final. 

4.2.3. Armazenar a documentação da 
avaliação na SOFTEX. 

3.2.4. Arquivar e/ou dispensar os artefatos-
chave. 

 

 4.1.4. Auditar a avaliação final. 

 

  

 4.1.6. Enviar Relatório da Avaliação ao 
patrocinador. 

 

  

 4.1.7. Enviar Comunicação do Resultado 
da Avaliação à SOFTEX. 

 

  

 4.1.8. Enviar documentação da avaliação   
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à SOFTEX. 

 

  

4.2.1. Inserir unidade organizacional no 
banco de dados SOFTEX. 

 

 

 

 

 4.2.2. Divulgar no site SOFTEX (se 
pertinente). 

 

  

 4.2.4. Enviar o Acordo de 
Confidencialidade para a unidade 
organizacional com a declaração 
SOFTEX de avaliação de processos de 
software (placa de aço escovado). 

 

  

 4.2.5. Enviar o Acordo de 
Confidencialidade para a IA. 
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Comparação Métodos de Avaliação 

Atividades oriundas comparação entre os métodos 
2.2.1. Enviar modelo do Plano de Avaliação 

1.1.2. Determinar a estratégia de coleta de dados 

1.1.3. Determinar as restrições da avaliação 

1.1.4. Determinar o escopo da avaliação 

1.1.5. Determinar as saídas da avaliação  

1.1.6. Obter o comprometimento com o plano de avaliação inicial  

1.2.1. Adaptar o método 

1.2.2. Identificar os recursos necessários 

1.2.3. Desenvolver o plano de coleta de dados 

1.2.4. Determinar custos e o cronograma 

1.2.5. Planejar e gerenciar a logística 

1.2.6. Documentar e gerenciar os riscos 

1.2.7. Obter o comprometimento com o plano de avaliação 

2.3.1.Enviar modelo da Planilha de Indicadores e Acordo de Confidencialidade à unidade organizacional 

1.3.3. Documentar e gerenciar eventuais conflitos de interesse 

1.3.4. Preparar a equipe 

1.4.1. Obter as evidências objetivas inicias 

1.4.2. Registrar as evidências objetivas 

1.5.1. Realizar uma breve revisão 

2.3.2.Preencher planilha de indicadores 

1.5.2. Replanejar a coleta de dados 

2.4.2. Assinar o Acordo de Confidencialidade 

2.1.1. Conduzir reunião inicial com a equipe 

2.2.1. Examinar as evidências objetivas a partir dos artefatos 

2.5.3. Confirmar a realização da avaliação final 



APÊNDICE H – Comparativo entre Métodos de Avaliação 215 

 

CIn/UFPE VERLAYNNE KELLEY DA HORA ROCHA ARAUJO 
 

2.2.2. Examinar as evidências objetivas a partir das afirmações 

2.3.1. Registrar / Revisar / Registrar as anotações 

2.3.2. Registrar a presença ou ausência de evidências objetivas 

2.3.3. Documentar a implementação das práticas 

2.3.4. Revisar e atualizar o plano de coleta de dados 

2.4.1. Verificar as evidências objetivas 

3.1.9. Caracterizar, inicialmente, o grau de implementação de cada resultado esperado do processo e de cada resultado esperado de atributo do processo na unidade organizacional 

2.5.1. Validar os resultados preliminares 

3.1.10. Caracterizar, inicialmente, o grau de implementação de cada atributo de processo na unidade organizacional 

3.1.11. Caracterizar o grau de implementação, na unidade organizacional, de cada resultado esperado do processo, de cada resultado esperado de atributo de processo e de cada 
atributo do processo em reunião de consenso 

3.1.12. Caracterizar o grau de implementação dos processos na unidade organizacional 

4.1.3. Registrar o processo de tomada de decisão utilizado para obter a classificação dos atributos de processos, incluindo os julgamentos definidos 

2.6.4. Determinar o nível de maturidade 

2.6.5. Documentar os resultados da avaliação 

3.1.13. Apresentar pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria 

3.1.17. Comunicar o resultado da avaliação ao patrocinador 

3.1.18. Comunicar o resultado da avaliação aos colaboradores da unidade organizacional 

3.2.1. Coletar as lições aprendidas 

4.1.1. Preparar o Relatório da Avaliação e o Resultado da Avaliação 

4.1.3. Arquivar a documentação da avaliação final 

4.1.6. Enviar Relatório da Avaliação ao patrocinador 

4.2.1. Inserir unidade organizacional no banco de dados SOFTEX 

4.2.2. Divulgar no site SOFTEX (se pertinente) 
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Comparação Métodos de Avaliação 

Adequação das atividades para as Fases e Processos do MMPE SI/TI (Gov) 
2.2.1. Enviar modelo do Plano de Avaliação para organização 

1.1.2. Determinar a estratégia de coleta de dados 

1.1.3. Determinar as restrições da avaliação 

1.1.4. Determinar o escopo da avaliação 

1.1.5. Determinar as saídas da avaliação  

1.1.6. Obter o comprometimento com o plano de avaliação inicial  

1.2.1. Adaptar o método 

1.2.2. Identificar os recursos necessários 

1.2.3. Desenvolver o plano de coleta de dados 

1.2.4. Determinar custos e o cronograma 

1.2.5. Planejar e gerenciar a logística 

1.2.6. Documentar e gerenciar os riscos 

1.2.7. Obter o comprometimento com o plano de avaliação 

2.3.1.Enviar modelo da Planilha de Indicadores e Acordo de Confidencialidade à unidade organizacional 

1.3.3. Documentar e gerenciar eventuais conflitos de interesse 

1.3.4. Preparar a equipe 

1.4.1. Obter as evidências objetivas inicias 

1.4.2. Registrar as evidências objetivas 

1.5.1. Realizar uma breve revisão 

2.3.2.Preencher planilha de indicadores 

1.5.2. Replanejar a coleta de dados 

2.4.2. Assinar o Acordo de Confidencialidade 

2.1.1. Conduzir reunião inicial com a equipe 

2.2.1. Examinar as evidências objetivas a partir dos artefatos 

2.5.3. Confirmar a realização da avaliação final 
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2.2.2. Examinar as evidências objetivas a partir das afirmações 

2.3.1. Registrar / Revisar / Registrar as anotações 

2.3.2. Registrar a presença ou ausência de evidências objetivas 

2.3.3. Documentar a implementação das práticas 

2.3.4. Revisar e atualizar o plano de coleta de dados 

2.4.1. Verificar as evidências objetivas 

3.1.9. Caracterizar, inicialmente, o grau de implementação de cada resultado esperado do processo e de cada resultado esperado de atributo do processo na unidade organizacional 

2.5.1. Validar os resultados preliminares 

3.1.10. Caracterizar, inicialmente, o grau de implementação de cada atributo de processo na unidade organizacional 

3.1.11. Caracterizar o grau de implementação, na unidade organizacional, de cada resultado esperado do processo, de cada resultado esperado de atributo de processo e de cada 
atributo do processo em reunião de consenso 

3.1.12. Caracterizar o grau de implementação dos processos na unidade organizacional 

4.1.3. Registrar o processo de tomada de decisão utilizado para obter a classificação dos atributos de processos, incluindo os julgamentos definidos 

2.6.4. Determinar o nível de maturidade 

2.6.5. Documentar os resultados da avaliação 

3.1.13. Apresentar pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria 

3.1.17. Comunicar o resultado da avaliação ao patrocinador 

3.1.18. Comunicar o resultado da avaliação aos colaboradores da unidade organizacional 

3.2.1. Coletar as lições aprendidas 

4.1.1. Preparar o Relatório da Avaliação e o Resultado da Avaliação 

4.1.3. Arquivar a documentação da avaliação final 

4.1.6. Enviar Relatório da Avaliação ao patrocinador 

4.2.1. Inserir unidade organizacional no banco de dados SOFTEX 

4.2.2. Divulgar no site SOFTEX (se pertinente) 
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APÊNDICE I – Questionários de Avaliação da Avaliação 

 

Avaliação do processo de avaliação  

Patrocinador /Equipe de Avaliação / Avaliador Interno  

 

EMPRESA AVALIADA:  

NÍVEL SOLICITADO: 

NÍVEL OBTIDO: 

DATA DA AVALIAÇÃO FINAL: 

 

 

INSTITUIÇÃO AVALIADORA MMPE SI/TI (Gov): 

 

1) Ficou satisfeito com a composição da Equipe de Avaliação?  

(  ) Sim            (  ) Não. Justifique: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2) Como avalia o desempenho da equipe de avaliação nesta avaliação?   

(  ) Excelente     (  ) Bom      (  ) Adequado         (  ) Regular     (  ) Fraco 

 

3) Como avalia o desempenho do Avaliador Líder nesta avaliação?  

Nome do Avaliador Líder: 

(  ) Excelente     (  ) Bom      (  ) Adequado         (  ) Regular     (  ) Fraco 

 

4) Como avalia o desempenho do Avaliador Interno nesta avaliação?  

Nome do Avaliador Líder: 

(  ) Excelente     (  ) Bom      (  ) Adequado         (  ) Regular     (  ) Fraco 

 

5) Como avalia o desempenho dos demais Avaliadores nesta avaliação?  

(  ) Excelente     (  ) Bom      (  ) Adequado         (  ) Regular     (  ) Fraco 
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6) Indique o nível de dificuldade no/na: 

A) Relacionamento com a Empresa avaliada 

(  ) Nenhuma dificuldade 

(  ) Alguma dificuldade 

(  ) Dificuldade 

(  ) Muita dificuldade 

B) Relacionamento com o Avaliador Líder 

(  ) Nenhuma dificuldade 

(  ) Alguma dificuldade 

(  ) Dificuldade 

(  ) Muita dificuldade 

 

C) Relacionamento com o Avaliador Interno 

(  ) Nenhuma dificuldade 

(  ) Alguma dificuldade 

(  ) Dificuldade 

(  ) Muita dificuldade 

 

D) Relacionamento com os demais Avaliadores 

(  ) Nenhuma dificuldade 

(  ) Alguma dificuldade 

(  ) Dificuldade 

(  ) Muita dificuldade 

E) Apoio na Preparação da Planilha  

(  ) Nenhuma dificuldade 

(  ) Alguma dificuldade 

(  ) Dificuldade 

(  ) Muita dificuldade  

F) Apoio no Planejamento da Avaliação 

(  ) Nenhuma dificuldade 

(  ) Alguma dificuldade 

(  ) Dificuldade 

(  ) Muita dificuldade 

 

G) Realização das entrevistas 

(  ) Nenhuma dificuldade 

(  ) Alguma dificuldade 

(  ) Dificuldade 

(  ) Muita dificuldade 

 

H) Manutenção do Cronograma da avaliação 

(  ) Nenhuma dificuldade 

(  ) Alguma dificuldade 

(  ) Dificuldade 

(  ) Muita dificuldade 

 

07) Qual foi o maior desafio nesta avaliação?__________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

08) Se pudesse melhorar alguma coisa nesta avaliação, o que melhoraria?___________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

09) Outros Comentários:_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE J – Guia de Referência 

 

 

 

 

MMPE SI/TI(Gov) – Modelo de Maturidade para Planejamento 

Estratégico de SI/TI direcionado às Organizações Governamentais 

Brasileiras 

 

 

 

Guia de Referência 

 

 

 
Este guia contém a descrição geral 

do Modelo MMPE SI/TI e detalha o 

Modelo de Referência (MR- MMPE 

SI/TI) e as definições comuns 

necessárias para seu entendimento e 

aplicação. 

 

 

 

 
 VIGÊNCIA: O Guia de Referência: 2013 entra em vigor em 1º. de Setembro de 2013. 

Assim, a partir desta data só serão válidas avaliações usando o Modelo de Referência MR-

MMPE-SI/TI (Gov) definido nesta versão do Guia de Referência. 

 

Agosto de 2013 
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1 Introdução 

O plano estratégico de SI/TI deve definir como os objetivos estratégicos serão atingidos e 

medidos e deve ser criado através da cooperação das partes interessadas. Isso envolve 

diretamente a alta administração que está sendo cada vez mais solicitada a considerar quão 

bem SI/TI está sendo gerenciado e quais os benefícios reais que estão sendo alcançados. 

Outros interessados (stakeholders) também devem ser envolvidos como: cidadãos 

(sociedade), gestores, usuários finais, consultores, entre outros (GROVER e SEGARS, 2005; 

NEWKIRK et al., 2003). O plano deve ser formalmente liberado para implementação e deve 

contemplar o orçamento operacional e de investimentos, as fontes de recursos financeiros, a 

estratégia de aquisição/fornecimento de produtos e serviços, o cumprimento de requisitos 

legais e regulamentações governamentais. O plano estratégico deve ser suficientemente 

detalhado para possibilitar a definição dos planos táticos de SI/TI (ITGI, 2007). 

O plano estratégico de SI/TI requer melhorias e um gerenciamento/controle da informação 

mais apropriados. Dessa maneira, é preciso que a organização considere o custo/benefício e 

algumas questões, tais como (ITGI, 2007): 

• O que os nossos concorrentes estão fazendo e como estamos posicionados em relação 

a eles? 

• Quais são as melhores práticas aceitáveis para o ambiente de negócio e como estamos 

colocados em relação a elas? 

• Com base nessas comparações, podemos dizer que estamos fazendo o suficiente? 

• Como podemos identificar o que precisa ser feito para atingir um nível adequado de 

gerenciamento e controle sobre os processos de SI/TI?  

Pode ser difícil fornecer respostas significativas para estas questões, porém o 

gerenciamento de SI/TI está constantemente à procura de benchmarking e de ferramentas para 

autoavaliação, na tentativa de saber o que fazer de maneira mais eficiente (ITGI, 2007). 

A partir dos processos estabelecidos neste modelo, a organização poderá realizar um 

benchmarking junto ao ambiente em que se encontra, neste caso, o governo brasileiro. De 
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acordo com o ITGI (2007) isso responde a três necessidades fundamentais das organizações 

globais: 

1. A medida relativa de onde a empresa se encontra atualmente com relação às outras 

(benchmarking); 

2. Uma maneira eficiente de decidir para onde ir (planejamento estratégico de SI/TI); 

3. Uma ferramenta para avaliação do progresso em relação às metas do negócio 

(gerenciamento de projetos). 

Para auxiliar as organizações a responderem essas questões foi elaborado o modelo 

denominado MMPE-SI/TI (Gov) – Modelo de Maturidade para Planejamento 

Estratégico de SI/TI direcionado às Organizações Governamentais Brasileiras.  

Busca-se que o modelo MMPE-SI/TI (Gov) seja adequado ao perfil de organizações com 

diferentes tamanhos, poder ou esfera de governo. Também se espera que o modelo MPS seja 

compatível com os padrões de qualidade aceitos internacionalmente e que tenha como 

pressuposto o aproveitamento de toda a competência existente nos padrões e modelos de 

Planejamento Estratégicos de TI já disponíveis. Dessa forma, ele atende a necessidade de 

implantar os princípios de elaboração de planejamento estratégico de TI de forma adequada 

ao contexto das organizações, estando em consonância com as principais abordagens 

internacionais para definição, avaliação e melhoria de PE SI/TI. 

Dentro desse contexto, o modelo MPS possui três componentes: 

Modelo de Referência (MR), um Método de Avaliação (MA) e um Banco de Melhores 

Práticas (BMP), (ver figura 1.1) e está descrito por meio de documentos em formato de guias: 

• Guia Geral: contém a descrição geral do modelo MMPE-SI/TI (Gov)  e detalha o Modelo 

de Referência MR-MMPE-SI/TI (Gov), seus componentes e as definições comuns 

necessárias para seu entendimento e aplicação; 

• Guia de Avaliação: descreve o método de avaliação MA - MMPE-SI/TI (Gov), suas fases 

e papéis. 

Figura 1.1. Componentes do MMPE-SI/TI (Gov). 

 
Fonte: Teixeira Filho, 2010. 
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 O Modelo possui um Modelo de Referência (MR), um método de Avaliação (MA) e 

um Banco de melhores práticas para se elaborar e acompanhar um PE SI/TI.  

O modelo apresenta quatro áreas que auxiliam a organização a direcionar seus esforços 

para desenvolver o seu planejamento estratégico de SI/TI. As áreas foram definidas com base 

nos diversos modelos/metodologias/autores levantados na revisão sistemática da literatura 

(ver Quadro 1.1). 

Quadro 1.1. Áreas que Integram o Modelo. 

Áreas Definição Autor 
Gestão Responsável pela análise dos desafios 

enfrentados pela organização e pelo 
desenvolvimento de estratégias e planos 
de ação para solucionar os diversos 
problemas existentes na organização. 

ITGI (2007); TEUBNER (2007); GORDON e 
GORDON (2006); NEWKIRK e LEDERER 
(2006); CASSIDY (2005); LAUDON e LAUDON 
(2004); O'BRIEN (2004); SALMELA et al. 
(2000); SEGARS e GROVER (1998); 

Organização Trata de questões relacionadas à 
estrutura organizacional, cultura, 
política, processo, fluxos de trabalho e 
procedimentos operacionais padrões. 

ITGI (2007); LAUDON e LAUDON (2007); 
TEUBNER (2007); GORDON e GORDON 
(2006); NEWKIRK e LEDERER (2006); 
CASSIDY (2005); LAUDON e LAUDON (2004); 
O'BRIEN (2004); SALMELA et al. (2000); 
SEGARS e GROVER (1998); 

Pessoas Responsáveis pela construção, 
manutenção, evolução de SI/TI e 
planejamento, execução, controle e 
monitoramento dos objetivos 
estratégicos, planos de ação e projetos.  

ITGI (2007); LAUDON e LAUDON (2007); 
TEUBNER (2007); GORDON e GORDON 
(2006); CASSIDY (2005); O'BRIEN (2004); 

Tecnologia Conjunto de tecnologias que habilitam a 
integração entre os diversos aspectos de 
hardware, software, dados e redes de 
uma organização. 

ITGI (2007); LAUDON e LAUDON (2007); 
TEUBNER (2007); GORDON e GORDON 
(2006); NEWKIRK e LEDERER (2006); 
CASSIDY (2005); LAUDON e LAUDON (2004); 
O'BRIEN (2004); SALMELA et al. (2000); 
SEGARS e GROVER (1998); 

Fonte: Teixeira Filho (2010). 

Segundo Porter (2005) as empresas vem adotando estratégias cada vez mais desafiadoras, 

no entanto elas nem sempre tem a percepção clara das suas deficiências no contexto 

organizacional. A interligação dessas áreas reforça os cuidados que devem ser tomados para 

minimizar as suas deficiências de maneira mais objetiva e sugere as melhores práticas que 

devem ser adotadas para maximizar os resultados associados aos objetivos estratégicos da 

organização (ver Figura 1.2).  
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Figura 1.2. Áreas que Integram o Modelo. 

 
Fonte: Teixeira Filho (2010). 

O modelo segue um ciclo de implantação baseado em três etapas, ver Figura 1.3: 

• Etapa 1 – Conhecimento: é uma etapa fundamental para que a organização 

compreenda bem o modelo de maturidade e seus componentes (modelo de referência 

(MR), banco de melhores práticas (BMP) e método de avaliação (MA)). Nesta etapa, 

são apresentados todos os requisitos/critérios esperados para se alcançar um 

determinado nível de maturidade/capacidade; 

• Etapa 2 – Avaliação: essa etapa realiza uma avaliação, através de um método de 

avaliação (MA), que determina o nível de maturidade/capacidade da organização. 

Nesse momento a organização tem a percepção clara das suas forças, fraquezas e 

oportunidades de melhoria; 

• Etapa 3 – Melhoria: é estabelecido um plano de melhorias que deve ser 

implementado e acompanhado para, posteriormente, avaliar a sua evolução. Quando 

achar necessário, o processo pode ser repetido para reavaliar seu nível de 

maturidade/capacidade e implantar novas melhorias. 

Figura 1.3. Ciclo de Implantação do MMPE-SI/TI (Gov). 

 

 
Fonte: Teixeira Filho (2010). 
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2 Objetivo 
Este documento descreve o Modelo de Referência, definidos em conformidade com as 

principais normas nacionais e internacionais ISO/IEC 12207 (2008) e ISO/IEC 15504-1 

(2004). Modelos como CMMI (SEI, 2006); MPS.BR: Guia Geral (SOFTEX, 2009a); COBIT 

(ITGI, 2007); MMGP (PRADO, 2008); OPM3 (PMI, 2003); PMMM (KERZNER, 2005) 

também serviram de base para definição do modelo e é descrito em detalhes na seção 5.  

O detalhamento do modelo de referência envolve a definição dos níveis de maturidade e 

capacidade, seus processos, resultados esperados, melhores práticas e produtos de trabalho 

que devem ser realizados para atender aos propósitos estabelecidos.  

Este documento é destinado, mas não está limitado, aos Avaliadores e às instituições 

públicas que desejam obter melhorias em seus PE SI/TI seguindo o MA-MMPE SI/TI(Gov). 

3 Termos e definições  
Ativo de processo: Qualquer coisa que a organização considere útil para atingir os objetivos 
do processo, por exemplo, políticas, processos definidos, lições aprendidas, templates de 
documentos, padrões, material de treinamento [SEI, 2010]. 

Atributo de processo: Uma característica mensurável da capacidade do processo aplicável a 
qualquer processo [ISO/IEC, 2004a]. 

Avaliação: Uma determinação sistemática do grau de atendimento de uma entidade em 
relação aos critérios para ela estabelecidos [ABNT, 1998]. 

Avaliação de processo: Uma avaliação disciplinada dos processos da organização em relação 
a um modelo de avaliação de processo [ISO/IEC, 2004a]. 

Avaliador líder: Uma pessoa que tem uma autorização formal para executar uma avaliação 
MMPE SI/TI (Gov), como líder da equipe de avaliação, utilizando o Método de Avaliação 
MA-MPS MMPE SI/TI (Gov). 

Avaliador adjunto: Uma pessoa que tem uma autorização formal para executar uma 
avaliação MMPE SI/TI (Gov) como avaliador adjunto. O avaliador adjunto apoia o avaliador 
líder e a equipe de avaliação na execução da avaliação. 

Capacidade do processo: Uma caracterização da habilidade do processo atingir aos objetivos 
de negócio atuais ou futuros [ISO/IEC, 2004a]. 

Avaliador Local: Responsável por apoiar o planejamento e coordenar as atividades locais da 
avaliação. Essa pessoa assegura que todos os entrevistados estejam disponíveis no momento 
agendado. Ele também é responsável pela logística requerida para o bom andamento da 
avaliação e assegura que a documentação necessária esteja disponível, comprometendo-se 
com a devolução dessa documentação ao destinatário devido. 
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Escopo da avaliação: Uma definição dos limites organizacionais da avaliação, os processos 
que estão incluídos e o contexto no qual os processos a serem avaliados são executados 
[ISO/IEC, 2004a]. 

Evidência Direta: Dados que demonstram a existência ou veracidade de alguma coisa 
[ISO/IEC, 2004a]. 

NOTA: Evidência objetiva pode ser obtida por observação, medição, teste ou outros meios. 

Gerência de Alto Nível: Pessoa(s) que fornece(m) a política e as diretrizes gerais para o 
processo, mas não realiza(m) o seu monitoramento e controle do dia a dia. Tais pessoas 
pertencem a um nível de gerência acima do nível responsável pelo processo e podem ser (mas 
não necessariamente) gerentes sênior [SEI, 2010]. 

Interessados (stakeholders): Um indivíduo ou um grupo que é responsável ou afetado pelo 
produto de uma tarefa, atividade ou processo. Pode incluir a equipe do projeto, fornecedores, 
clientes e usuários do produto, entre outros [SEI, 2006]. 

Medida: A variável para qual o valor é atribuído como resultado de uma medição [ISO/IEC, 
2007]. 

Medição: Conjunto de operações com o objetivo de determinar um valor de uma medida 
[ISO/IEC, 2007]. 

Método de avaliação MA- MMPE SI/TI (Gov): Método que orienta a execução de uma 
avaliação de conformidade ao MR- MMPE SI/TI (Gov). O MA- MMPE SI/TI (Gov) está em 
conformidade com a Norma Internacional ISO/IEC 15504. 

Nível de maturidade: Grau de melhoria de processo para um predeterminado conjunto de 
processos no qual todos os resultados esperados do processo e dos atributos dos processos são 
atendidos. 

Oportunidade de melhoria: Uma implementação de um resultado de processo que pode ser 
melhorada, mas que atende aos requisitos mínimos de um resultado requerido por algum 
processo do nível MR- MMPE SI/TI (Gov) que foi avaliado. 

Participante da avaliação: Um indivíduo que tem responsabilidades dentro do escopo da 
avaliação [ISO/IEC, 2004a]. 

NOTA: Exemplos incluem, mas não se limita aos avaliadores líder e adjunto, patrocinador, 
membros da unidade organizacional, membros da equipe de avaliação, avaliador local. 

Patrocinador da avaliação: Um indivíduo, interno ou externo à unidade organizacional que 
será avaliada, que solicita a avaliação e provê recursos financeiros ou outros recursos, para 
que a avaliação seja executada na organização [ISO/IEC, 2004a]. 

Perfil do processo: Um conjunto de pontuação de atributos de processo para um processo 
avaliado [ISO/IEC, 2004a]. 

Pontos fortes: Uma implementação excepcionalmente boa de um resultado de processo ou de 
algo acima do requerido pelo MR- MMPE SI/TI (Gov) no nível que foi avaliado. 

Pontos fracos: Uma implementação inadequada ou que não atende aos requisitos de um 
resultado requerido por algum processo do nível de maturidade que foi avaliado. 

Processo: Um conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas, que transforma 
insumos (entradas) em produtos (saídas) [ABNT, 2001]. 
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Processo definido: Um processo que é gerenciado (planejado, monitorado e ajustado) e 
adaptado de um conjunto de processos-padrão de acordo com os guias de adaptação da 
organização [ISO/IEC, 2004a]. 

Processo de avaliação: Determinação da extensão com que o processo padrão da organização 
contribui para alcançar seus objetivos de negócio e para ajudar a organização a focar a 
necessidade de melhoria de processo contínua [ISO/IEC, 2004a]. 

Processo padrão: Um conjunto de definições de processos básicos que guiam todos os 
processos na organização [ISO/IEC, 2004a]. 

NOTA 1: Essas definições de processos cobrem os elementos de processo fundamentais (e os 
seus inter-relacionamentos) que devem ser incorporados dentro dos processos definidos que 
são implementados pela organização. Um processo padrão estabelece consistência entre as 
atividades através da organização e é desejável para estabilidade e melhoria de longo prazo. 

NOTA 2: O conjunto de processos padrão da organização descreve os elementos de processo 
fundamentais que serão parte dos processos definidos para o planejamento de SI/ TI. Também 
descreve os relacionamentos (por exemplo: sequência e interfaces) entre esses elementos do 
processo. 

Processo de qualificação: Processo para demonstrar a capacidade para atender aos requisitos 
especificados [ABNT, 2001]. 

NOTA 1: O termo “qualificado” é usado para designar uma situação correspondente. 

NOTA 2: Qualificação pode ser aplicada a pessoas, produtos ou processos. 

Produto: Um produto de trabalho que se pretende entregar para um cliente ou usuário final. 
A forma de um produto pode variar em contextos diferentes [SEI, 2010]. 

Produto de trabalho: Um artefato associado à execução de um processo [ISO/IEC, 2004a]. 

NOTA: Um produto de trabalho pode ser usado, produzido ou alterado por um processo. 

Propósito do processo: O objetivo geral da execução do processo. Convém que a 
implementação do processo forneça benefícios tangíveis aos envolvidos [ISO/IEC, 2004a]. 

Resultado esperado do processo: Um resultado observável do sucesso do alcance do 
propósito do processo [ISO/IEC, 2008a]. 

NOTA 1: Um resultado pode ser: um artefato produzido, uma mudança significativa de estado 
e o atendimento das especificações, como por exemplo: requisitos, metas etc. 

NOTA 2: Uma lista com os principais resultados do processo faz parte da descrição de cada 
processo no Modelo de Referência.  

4 Símbolos e Abreviaturas  
AP – Atributo de Processo. 
APE – Administração Pública Estadual 
APF – Administração Pública Federal 
ATI – Agência Estadual de Tecnologia da Informação  
BMP – Banco de Melhores Praticas 
BSC – Balanced Scorecard 
CEO – Chief Executive Officer 
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CGMI – Coordenação Geral de Modernização e Informática 
CIO – Chief Information Office 
CMMI® Capability Maturity Model Integration – Modelo Integrado de Maturidade e de 
Capacidade para Desenvolvimento. 
COBIT – Control Objectives for Information and related Technology 
CTO – Chief Technology Officers  
EGTI – Estratégia Geral de Tecnologia da Informação 
FCS – Fatores Críticos de Sucesso 
GR – Guia Referência 
GA – Guia de Avaliação 
GP – Gerenciamento de Projetos/Gerente de Projetos 
GSISP – Gratificação do Sistema de Adm. dos Recursos de Informação e Informática 
OGC – Office of Government Commerce 
PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação 
PEI – Planejamento Estratégico Institucional 
PESI – Planejamento Estratégico de Sistemas de Informação 
PETI – Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação 
PIB – Produto Interno Bruto 
PMBOK – Project Management Body of Knowledge 
PMI – Project Management Institute 
PMP – Project Management Professional 
RAP – Resultado Esperado do Atributo de Processo. 
RE – Resultado Esperado de Processo. 
RMR – Região Metropolitana do Recife 
ROI – Retorno sobre o Investimento 
SEFTI – Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação 
SI – Sistemas de Informação  
SISP – Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática 
SLTI – Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 
SWOT – Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças 
TCU – Tribunal de Contas da União 
TI – Tecnologia da Informação  

5 Modelo de Referência (MR) 
O detalhamento do modelo de referência envolve a definição dos níveis de maturidade e 

capacidade, seus processos, resultados esperados, melhores práticas e produtos de trabalho 

que devem ser realizados para atender aos propósitos identificados pela organização. 

A estrutura básica dos processo está representada na Figura 5.1. 

Figura 5.1 Estrutura do Processo. 

 
Fonte: Teixeira Filho, 2010 



APÊNDICE K – Guia de Avaliação 230 

 

CIn/UFPE VERLAYNNE KELLEY DA HORA ROCHA ARAUJO 
 

• Processo: representa um conjunto de ações inter-relacionadas que são executadas para 

alcançar um produto, resultado ou serviço predefinido. 

• Propósito: descreve que objetivos se pretende atingir com a execução do processo, 

direcionando a organização para evolução e consolidação dos seus resultados. 

• Resultados Esperados (RE): estabelecem os resultados que deverão ser obtidos a 

partir da efetiva implementação do processo.  

• Melhores Práticas (MP): ações que podem ser utilizadas para alcançar os resultados. 

Fornecem indicativos para estabelecer o grau de realização do propósito e dos 

resultados relacionados ao processo. 

• Produtos de Trabalho (PT): são artefatos produzidos por um processo. Podem incluir 

arquivos, documentos, serviços, especificações e podem servir como indicadores de 

desempenho para os processos.  

5.1 Níveis de Maturidade 

O modelo MMPE-SI/TI (Gov) está organizado em cinco níveis de maturidade, onde a 

organização pode gradativamente evoluir do nível 1 (inicial) até o 5 (otimizado), ver Quadro 

5.1. O nível de maturidade é fornecido a partir dos níveis de capacidade não-existente (0) a 

otimizado (5) alcançados pela organização durante a execução dos processos. 

Quadro 5.1. Níveis de Maturidade. 

Nível de Maturidade Descrição 
1 Inicial / ad hoc 
2 Gerenciado 
3 Definido 
4 Medido 
5 Otimizado 

Fonte: Teixeira Filho, 2010 

A capacidade do processo expressa o grau de refinamento e institucionalização com que o 

processo é executado na organização. À medida que a organização evolui nos níveis de 

maturidade, um maior nível de capacidade para desempenhar o processo deve ser atingido. Os 

níveis são cumulativos, ou seja, na passagem para um nível de maturidade superior, os 

processos anteriormente implementados passam a ser executados no nível de capacidade 

exigido neste nível superior, ver Quadro 5.2. 

Quadro 5.2. Níveis de Capacidade. 

Nível de Capacidade Descrição 
0 Processo Incompleto 
1 Processo Executado 
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2 Processo Gerenciado 
3 Processo Definido 
4 Processo Medido 
5 Processo Otimizado 

Fonte: Teixeira Filho, 2010 

Conforme descrito anteriormente, os processos foram atribuídos a um determinado nível 

de maturidade para facilitar a visualização e entendimento do modelo, porém caso seja do 

interesse da organização os processos podem ser implantados em outra ordem de prioridade, 

seguindo os objetivos estratégicos do negócio. Neste caso, a avaliação ocorrerá apenas por 

nível de capacidade. Todos os processos estão associados a uma das quatro áreas 

estabelecidas pelo modelo e encontram-se relacionados no Quadro 5.3. 

Quadro 5.3. Níveis de Maturidade do MMPE-SI/TI (Gov) e seus Processos. 

Nível Processos Áreas Atributos do Processo  
1 Promover Consciência Estratégica (PCE) 

Assegurar Conformidade Governamental (ACG) 
Gestão 
Organização 

AP 1.1; 

2 Gerenciar Recursos Humanos (GRH) 
Educar e Treinar Pessoas (ETP) 
Gerenciar Projetos (GEP) 
Gerenciar Medição e Análise (GMA) 

Pessoas 
Pessoas 
Gestão 
Gestão 

AP 1.1; AP 2.1; AP 2.2; 

3 Definir o Processo Organizacional (DPO) 
Gerenciar Aquisições e Terceirizações (GAT) 
Gerenciar Infraestrutura de SI/TI (GIN) 
Gerenciar Qualidade (GQA) 
Fomentar Gestão do Conhecimento (FGC) 

Organização 
Organização 
Tecnologia 
Gestão 
Organização 

AP 1.1; AP 2.1; AP 2.2; 
AP 3.1; AP 3.2; 

4 Avaliar o Processo Organizacional (APO) 
Gerenciar Riscos (GRI) 
Gerenciar Integração com o Cidadão (GIC) 

Organização 
Gestão 
Pessoas 

AP 1.1; AP 2.1; AP 2.2; 
AP 3.1; AP 3.2; AP 4.1; 
AP 4.2; 

5 Melhorar o Processo Organizacional (MPO) 
Otimizar a Gestão Organizacional (OGO) 

Organização 
Gestão 

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; 

Fonte: Teixeira Filho, 2010. 

 

5.2 Detalhamento dos Processos 

NÍVEL 1 – INICIAL OU AD HOC 

 

1. 1 – Promover Consciência Estratégica (PCE) 
Propósito: 
Habilitar a organização, através da alta administração, a entender as questões estratégicas de 

SI/TI, tais como os papéis de SI/TI, as capacidades e os conhecimentos tecnológicos, além de 
certificar-se de que há um entendimento comum entre o negócio e SI/TI, principalmente quanto ao 
potencial de contribuição que SI/TI proporciona para a estratégia do negócio.  

Resultados Esperados (RE): 
• PCE-RE-01: Os objetivos de negócio e de SI/TI são identificados; 
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• PCE-RE-02: A estrutura do processo que inclui um conjunto de processos necessários para 
alcançar os objetivos de negócio e de SI/TI é identificado e definido; 

• PCE-RE-03: A estratégia para definição, implementação e melhoria de processos é definida e 
o suporte para habilitar a estratégia é fornecido; 

• PCE-RE-04: A missão, visão, valores, cultura, objetivos e metas tanto da organização quanto 
de SI/TI são conhecidos e compartilhados com todos os indivíduos da organização; 

• PCE-RE-05: Cada indivíduo na organização compreende seu papel na consecução dos 
objetivos de negócio e de SI/TI e é capaz de desempenhá-lo; 

• PCE-RE-06: Um comitê estratégico de SI/TI é estabelecido. 

Melhores Práticas (MP): 
• PCE-MP-01: Desenvolver uma Visão Estratégica [RE: 1]; 

• PCE-MP-02: Definir a Estrutura do Processo [RE: 2]; 

• PCE-MP-03: Definir uma Estratégia [RE: 3]; 

• PCE-MP-04: Consolidar o Compromisso com a Alta Administração [RE: 3]; 

• PCE-MP-05: Comunicar a Visão e os Objetivos [RE: 4]; 

• PCE-MP-06: Garantir o Compartilhamento de uma Visão Comum [RE: 4]; 

• PCE-MP-07: Habilitar a Participação Ativa dos Stakeholders [RE: 4, 5]; 

• PCE-MP-08: Estabelecer um Comitê Estratégico de SI/TI [RE: 6]. 

• PCE-MP-09: Estabelecer um Plano Estratégico de SI/TI [RE: 1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Produtos de Trabalho (PT): 
• PCE-PT-01: Plano Estratégico de SI/TI [RE: 1, 2, 3, 4, 5, 6]; 

• PCE-PT-02: Entendimento das necessidades do negócio e de SI/TI [RE: 1, 4]; 

• PCE-PT-03: Relatório de análise do mercado [RE: 1]; 

• PCE-PT-04: Declaração da missão, visão, valores, objetivos e metas [RE: 1, 4]; 

• PCE-PT-05: Identificação dos fatores críticos de sucesso (FCS) [RE: 1, 4]; 

• PCE-PT-06: Registro de estrutura e seleção dos processos [RE: 2]; 

• PCE-PT-07: Comprometimento da alta administração [RE: 3]; 

• PCE-PT-08: Dados de desempenho do processo [RE: 3]; 

• PCE-PT-09: Estruturação de uma política de qualidade [RE: 3]; 

• PCE-PT-10: Registro de comunicação [RE: 4]; 

• PCE-PT-11: Estruturação de uma política de pessoal [RE: 4, 5]; 

• PCE-PT-12: Estruturação do comitê estratégico de SI/TI [RE: 6]; 

Ferramentas e Técnicas Indicadas: 
• Fatores Críticos de Sucesso;  

• Balanced Scorecard; 

• Administração por Objetivo;  

• Reuniões e Workshops; 
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• Análise SWOT;  

• Mapa Estratégico;  

• Data Mining. 

 

1.2 - Assegurar Conformidade Governamental (ACG) 
Propósito: 
Assegurar que a organização esteja em conformidade com os requisitos contratuais e legais 

(leis, decretos, instruções normativas, entre outras regulamentações) estabelecidas pelo governo 
brasileiro.  

Resultados Esperados (RE): 
• ACG-RE-01: Os requisitos de conformidade com leis e regulamentações governamentais são 

identificados e estabelecidos; 

• ACG-RE-02: Revisões, ajustes e avaliações das políticas e padrões que asseguram que os 
aspectos legais estão sendo atendidos são realizados e mantidos; 

• ACG-RE-03: A atualização e integração das informações sobre regulamentações e ações 
corretivas para desvios de finalidade são realizadas, monitoradas e comunicadas. 

Melhores Práticas (MP): 
• ACG-MP-01: Identificar os Requisitos de Conformidade [RE: 1]; 

• ACG-MP-02: Otimizar a Resposta aos Requisitos Regulatórios [RE: 2]; 

• ACG-MP-03: Avaliar a Conformidade com os Requisitos Regulatórios [RE: 2]; 

• ACG-MP-04: Assegurar a Conformidade com os Requisitos Regulatórios [RE: 2]; 

• ACG-MP-05: Atualizar e Integrar Informações sobre os Requisitos Regulatórios [RE: 3] 

Produtos de Trabalho (PT): 
• ACG-PT-01: Registro de requisitos legais, regulatórios e contratuais [RE: 1]; 

• ACG-PT-02: Atualização/revisão de padrões, objetivos estratégicos e metas [RE: 2]; 

• ACG-PT-03: Relatório de conformidade com os requisitos [RE: 2]; 

• ACG-PT-04: Registro de comunicação [RE: 2, 3]; 

• ACG-PT-05: Integração de informações [RE: 3]. 

Ferramentas e Técnicas Indicadas: 
• Auditoria 

 
NÍVEL 2 – GERENCIADO 
 

2.1 - Gerenciar Recursos Humanos (GRH) 
Propósito: 
Gerenciar os recursos humanos da organização e manter suas competências de acordo com as 

necessidades do negócio, além de motivar o pessoal de SI/TI através de planos de carreira, atribuição 
de funções coerentes com suas habilidades, definição de um processo de revisão do desempenho 
profissional, criação de descrições dos cargos, trabalho em grupo e minimização da dependência de 
indivíduos-chave.  

Resultados Esperados (RE): 
• GRH-RE-01: As habilidades e competências necessárias para o pessoal de SI/TI são 
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identificadas; 

• GRH-RE-02: A efetiva interação entre indivíduos e equipes é suportada e os recursos humanos 
necessários para a organização são fornecidos; 

• GRH-RE-03: As habilidades necessárias para partilhar informações e coordenar as atividades 
da equipe são desenvolvidas com eficiência; 

• GRH-RE-04: Critérios objetivos para avaliar, monitorar e melhorar o desempenho do pessoal 
de SI/TI são estabelecidos; 

• GRH-RE-05: As dependências excessivas de indivíduos-chave são minimizadas. 

Melhores Práticas (MP): 
• GRH-MP-01: Identificar Habilidades e Competências [RE: 1]; 

• GRH-MP-02: Definir Critérios de Avaliação [RE: 1, 4]; 

• GRH-MP-03: Estabelecer um Programa de Recrutamento [RE: 1]; 

• GRH-MP-04: Desenvolver Habilidades e Competências [RE: 1, 3]; 

• GRH-MP-05: Definir a Organização das Equipes [RE: 2]; 

• GRH-MP-06: Conscientizar os Indivíduos sobre o Trabalho em Equipe [RE: 2]; 

• GRH-MP-07: Manter as Interações das Equipes [RE: 2]; 

• GRH-MP-08: Avaliar o Desempenho das Equipes [RE: 1, 4]; 

• GRH-MP-09: Fornecer Feedback sobre o Desempenho [RE: 4]; 

• GRH-MP-10: Manter Registros de Pessoal [RE: 4]; 

• GRH-MP-11: Minimizar a Dependência de Indivíduos-chave [RE: 5]; 

• GRH-MP-12: Organizar a Mudança e Desligamento do Cargo [RE: 5]. 

Produtos de Trabalho (PT): 
• GRH-PT-01: Registro de pessoal [RE: 1, 2]; 

• GRH-PT-02: Plano de gestão dos recursos humanos [RE: 1, 5]; 

• GRH-PT-03: Registro de comunicação [RE: 2, 3]; 

• GRH-PT-04: Critérios de desempenho do pessoal [RE: 4]; 

• GRH-PT-05: Avaliação de desempenho do pessoal [RE: 4, 5]. 

Ferramentas e Técnicas Indicadas: 
• Reuniões e Workshops;  

• PETIC Wizard;  

• Balanced Scorecard;  

• Análise de Pontos de Função;  

• Brainstorming. 

 

2.2 - Educar e Treinar Pessoas (ETP) 
Propósito: 
Entender claramente as necessidades das pessoas (diretores, gerentes e usuários) em termos de 

educação e treinamento em SI/TI e executar uma estratégia eficaz de treinamento e medição dos 
resultados. 
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Resultados Esperados (RE): 
• ETP-RE-01: Treinamentos para tratar das necessidades da organização são desenvolvidos ou 

adquiridos; 

• ETP-RE-02: Treinamentos para garantir que todos os indivíduos têm habilidades necessárias 
para executar as suas tarefas são realizados, monitorados e avaliados. 

Melhores Práticas (MP): 
• ETP-MP-01: Desenvolver uma Estratégia de Treinamento [RE: 1]; 

• ETP-MP-02: Identificar as Necessidades de Treinamento [RE: 1]; 

• ETP-MP-03: Desenvolver ou Adquirir Treinamento [RE: 1]; 

• ETP-MP-04: Preparar para Executar o Treinamento [RE: 1]; 

• ETP-MP-05: Realizar o Treinamento do Pessoal [RE: 2]; 

• ETP-MP-06: Manter os Registros de Treinamento [RE: 2]; 

• ETP-MP-07: Avaliar a Eficácia do Treinamento [RE: 2]. 

Produtos de Trabalho (PT): 
• ETP-PT-01: Estratégia de treinamento [RE: 1]; 

• ETP-PT-02: Plano de treinamento [RE: 1]; 

• ETP-PT-03: Material de treinamento [RE: 1]; 

• ETP-PT-04: Registro de treinamento [RE: 2]; 

• ETP-PT-05: Relatório de avaliação do treinamento [RE: 2] 

Ferramentas e Técnicas Indicadas: 
• Balanced Scorecard;  

• Análise SWOT;  

• Mapa Estratégico; 

• Reuniões; 

• Workshops. 

 

2.3 - Gerenciar Projetos (GEP) 
Propósito: 
Identificar, estabelecer, coordenar e monitorar as atividades, tarefas e recursos necessários para 

um projeto (plano estratégico de SI/TI), com o objetivo de produzir um produto e/ou serviço, no 
contexto das necessidades do projeto e de suas restrições. 

Resultados Esperados (RE): 
• GEP-RE-01: O escopo do projeto é definido; 

• GEP-RE-02: A viabilidade da realização do projeto diante dos recursos disponíveis e das 
restrições identificadas é avaliada; 

• GEP-RE-03: As tarefas e os recursos necessários para concluir o projeto são dimensionados e 
estimados; 

• GEP-RE-04: Interfaces entre os elementos do projeto com outros projetos são identificados e 
controlados; 

• GEP-RE-05: Os planos para a execução do projeto são desenvolvidos e implementados; 
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• GEP-RE-06: O progresso do projeto é monitorado e relatado; 

• GEP-RE-07: Medidas para corrigir os desvios do plano e para prevenir a recorrência dos 
problemas identificados no projeto são estabelecidas. 

Melhores Práticas (MP): 
• GEP-MP-01: Definir o Escopo do Projeto [RE: 1]; 

• GEP-MP-02: Definir o Ciclo de Vida do Projeto [RE: 1]; 

• GEP-MP-03: Avaliar a Viabilidade do Projeto [RE: 2]; 

• GEP-MP-04: Determinar e Manter Estimativas para o Projeto [RE: 2]; 

• GEP-MP-05: Definir as Atividades do Projeto [RE: 3]; 

• GEP-MP-06: Definir as Necessidades de Experiências, Conhecimentos e Habilidades [RE: 3]; 

• GEP-MP-07: Definir o Cronograma do Projeto [RE: 5]; 

• GEP-MP-08: Identificar e Monitorar as Interfaces do Projeto [RE: 4]; 

• GEP-MP-09: Atribuir Responsabilidades e Gerar Comprometimento [RE: 5]; 

• GEP-MP-10: Estabelecer o Plano de Projeto [RE: 5];  

• GEP-MP-11: Implementar o Plano de Projeto [RE: 5, 6]; 

• GEP-MP-12: Monitorar o Projeto [RE: 6];  

• GEP-MP-13: Revisar o Progresso do Projeto [RE: 6];  

• GEP-MP-14: Corrigir os Desvios [RE: 7]; 

• GEP-MP-15: Registrar Lições Aprendidas [RE: 7] 

Produtos de Trabalho (PT): 
• GEP-PT-01: Termo de abertura do projeto [RE: 1]; 

• GEP-PT-02: Contrato [RE: 1, 2]; 

• GEP-PT-03: Plano de projeto [RE: 1, 2, 3, 4, 5]; 

• GEP-PT-04: Plano de recursos humanos [RE: 2]; 

• GEP-PT-05: Registro de exigências dos envolvidos no projeto [RE: 2]; 

• GEP-PT-06: Estimativas e plano de custos [RE: 3, 5]; 

• GEP-PT-07: Estimativas e plano de tempo [RE: 3, 5]; 

• GEP-PT-08: Dados sobre o desempenho do processo [RE: 3, 7]; 

• GEP-PT-09: Estrutura analítica do projeto (EAP ou WBS) [RE: 4, 5]; 

• GEP-PT-10: Diagrama de rede contendo as atividades [RE: 4, 5]; 

• GEP-PT-11: Relatório de status do projeto [RE: 4, 6]; 

• GEP-PT-12: Sistema de rastreamento [RE: 4, 6]; 

• GEP-PT-13: Seleção da metodologia de gerenciamento de projetos [RE: 5]; 

• GEP-PT-14: Plano de riscos [RE: 5, 6, 7]; 

• GEP-PT-15: Plano de comunicação [RE: 6]; 

• GEP-PT-16: Plano de qualidade [RE: 6, 7]; 
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• GEP-PT-17: Métricas para o projeto [RE: 6]; 

• GEP-PT-18: Registro de status do progresso [RE: 6, 7]; 

• GEP-PT-19: Relatório de problemas [RE: 7]; 

• GEP-PT-20: Registro de ações corretivas [RE: 7]; 

• GEP-PT-21: Registro de lições aprendidas [RE: 7]. 

Ferramentas e Técnicas Indicadas: 
• Reuniões e Workshops;  

• Análise de Pontos de Função; 

• Curvas de Valor;  

• Fatores Críticos de Sucesso; 

•  Balanced 

• Scorecard;  

• Análise SWOT;  

• Brainstorming;  

• Microsoft; 

• Project. 

 

2.4 - Gerenciar Medição e Análise (GMA) 
Propósito: 
Coletar e analisar dados relativos aos produtos desenvolvidos e processos implementados dentro 

da organização para apoiar a gestão eficaz e demonstrar objetivamente a qualidade dos produtos 
gerados, principalmente do planejamento estratégico de SI/TI. 

Resultados Esperados (RE): 
• GMA-RE-01: Os objetivos de medição são estabelecidos e mantidos a partir dos objetivos de 

negócio da organização e das necessidades de informação de processos técnicos e gerenciais; 

• GMA-RE-02: Um conjunto adequado de métricas é identificado e definido, priorizado, 
documentado, revisado e, quando pertinente, atualizado; 

• GMA-RE-03: As atividades de medição são identificadas e executadas; 

• GMA-RE-04: Os dados de medição são colhidos, armazenados, analisados e os resultados são 
interpretados; 

• GMA-RE-05: Os produtos de informação são utilizados para apoiar decisões e fornecer uma 
base objetiva para comunicação; 

• GMA-RE-06: O processo de medição e as métricas são avaliadas e comunicadas ao dono 
(proprietário) do processo. 

Melhores Práticas (MP): 
• GMA-MP-01: Definir uma Estratégia e os Objetivos de Medição [RE: 1]; 

• GMA-MP-02: Identificar as Informações Necessárias para Medição [RE: 1]; 

• GMA-MP-03: Especificar as Métricas [RE: 2]; 

• GMA-MP-04: Recuperar Dados de Medição [RE: 3, 4]; 
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• GMA-MP-05: Analisar Dados de Medição [RE: 4]; 

• GMA-MP-06: Usar Produtos de Informação para Tomada de Decisão [RE: 5]; 

• GMA-MP-07: Comunicar os Resultados da Medição [RE: 4, 5];  

• GMA-MP-08: Avaliar Produtos de Informação e Medição [RE: 6]. 

Ferramentas e Técnicas Indicadas: 
• GMA-PT-01: Objetivos e medidas de avaliação [RE: 1, 2, 4, 6]; 

• GMA-PT-02: Pesquisa de satisfação dos envolvidos [RE: 2, 3, 4, 5, 6]; 

• GMA-PT-03: Registro do nível de serviço [RE: 2, 4, 6]; 

• GMA-PT-04: Análise dos resultados da avaliação [RE: 4]; 

• GMA-PT-05: Relatório de problemas [RE: 4]; 

• GMA-PT-06: Dados de benchmarking [RE: 4, 5]; 

• GMA-PT-07: Relatório de avaliação [RE: 4, 6]; 

• GMA-PT-08: Dados da avaliação [RE: 6]. 

Ferramentas e Técnicas Indicadas: 
• Balanced Scorecard;  

• Análise SWOT;  

• Mapa Estratégico; 

• Data Mining;  

• Pesquisa de Opinião;  

• Ouvidoria;  

• Reuniões e Workshops;  

• Análise de Qualidade Total;  

• Análise Hierárquica de Processos;  

• Ferramentas do GesPública (IPPS);  

• Curvas de Valor;  

• Análise de Pontos de Função. 

 
NÍVEL 3 – DEFINIDO 
 

3.1 - Definir o Processo Organizacional (DPO) 
Propósito: 
Estabelecer e manter um conjunto de ativos de processos organizacionais e processos 

padronizados que sejam usáveis e aplicáveis às necessidades de negócio da organização. 
Resultados Esperados (RE): 

• DPO-RE-01: Um conjunto de ativos e processos padronizados é estabelecido e mantido, 
juntamente com a indicação da aplicabilidade de cada processo; 

• DPO-RE-02: Atividades, critérios de entrada e saída, papéis e responsabilidades associados 
aos processos padronizados são identificados e detalhados, juntamente com o desempenho 
esperado do processo; 
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• DPO-RE-03: Uma estratégia para adaptação do processo padronizado é desenvolvida 
considerando-se as necessidades da organização; 

• DPO-RE-04: Os dados e as informações relacionadas com a utilização do processo 
padronizado existem e são mantidos. 

Melhores Práticas (MP): 
• DPO-MP-01: Definir a Arquitetura de Processo [RE: 1]; 

• DPO-MP-02: Apoiar a Implantação dos Processos [RE: 1]; 

• DPO-MP-03: Definir a Padronização dos Processos [RE: 2]; 

• DPO-MP-04: Identificar Mecanismos para Avaliar o Desempenho dos Processos [RE: 2]; 

• DPO-MP-05: Estabelecer Diretrizes para Adaptação dos Processos [RE: 3]; 

• DPO-MP-06: Armazenar e Processar Dados/Informações [RE: 4]. 

Produtos de Trabalho (PT): 
• DPO-PT-01: Políticas [RE: 1, 3]; 

• DPO-PT-02: Descrição dos processos [RE: 1, 2, 3, 4]; 

• DPO-PT-03: Métricas do processo [RE: 1, 4]; 

• DPO-PT-04: Métricas de qualidade [RE: 1, 4]; 

• DPO-PT-05: Dados de benchmarking [RE: 2, 3]; 

• DPO-PT-06: Repositório de dados/informações [RE: 4]; 

• DPO-PT-07: Dados de desempenho do processo [RE: 4]; 

• DPO-PT-08: Resultados da análise [RE: 4]. 

Ferramentas e Técnicas Indicadas: 
• Data Mining;  

• Análise de Pontos de Função;  

• Gestão da Qualidade Total;  

• Mapa Estratégico;  

• Administração por Objetivos;  

• Balanced Scorecard. 

 
 

3.2 - Gerenciar Aquisições e Terceirizações (GAT) 
Propósito: 
Estabelecer as necessidades de aquisição, obter o produto/serviço que satisfaça as necessidades 

da organização e selecionar os fornecedores (terceirizados) mais adequados, através de critérios bem 
definidos. 

Resultados Esperados (RE): 
• GAT-RE-01: As necessidades de aquisição, os objetivos, os critérios de aceitação de produto 

e/ou serviço e a estratégia de aquisição são definidas; 

• GAT-RE-02: Os critérios para seleção dos fornecedores (terceirizados) são estabelecidos e 
utilizados para avaliá-los; 

• GAT-RE-03: Um acordo formal que expresse claramente as expectativas, responsabilidades e 



APÊNDICE K – Guia de Avaliação 240 

 

CIn/UFPE VERLAYNNE KELLEY DA HORA ROCHA ARAUJO 
 

obrigações de ambos (cliente e fornecedor) é estabelecido; 

• GAT-RE-04: Um produto e/ou serviço que satisfaz as necessidades da organização é 
adquirido; 

• GAT-RE-05: A aquisição é monitorada de forma que as restrições especificadas (ex: custo, 
prazo e qualidade) sejam cumpridas; 

• GAT-RE-06: O produto e/ou serviço é entregue e avaliado conforme estabelecido no acordo 
formal. 

Melhores Práticas (MP): 
• GAT-MP-01: Estabelecer as Necessidades de Aquisição [RE: 1]; 

• GAT-MP-02: Definir e Revisar os Requisitos de Aquisição [RE: 1]; 

• GAT-MP-03: Desenvolver uma Estratégia de Aquisição [RE: 1]; 

• GAT-MP-04: Definir Critérios de Seleção e Avaliação [RE: 2]; 

• GAT-MP-05: Avaliar Capacidade dos Fornecedores [RE: 2]; 

• GAT-MP-06: Avaliar Proposta dos Fornecedores [RE: 2]; 

• GAT-MP-07: Preparar e Negociar um Acordo Formal [RE: 3, 4]; 

• GAT-MP-08: Estabelecer e Manter a Comunicação [RE: 3, 4, 5]; 

• GAT-MP-09: Monitorar e Analisar o Desempenho [RE: 5]; 

• GAT-MP-10: Controlar Mudanças no Acordo [RE: 5]; 

• GAT-MP-11: Definir Critérios de Aceitação [RE: 1, 5, 6]; 

• GAT-MP-12: Avaliar e Aceitar o Produto/Serviço Entregue [RE: 5, 6]. 

Produtos de Trabalho (PT): 
• GAT-PT-01: Registro das necessidades [RE: 1]; 

• GAT-PT-02: Plano de aquisição [RE: 1]; 

• GAT-PT-03: Estratégia de aquisição [RE: 1]; 

• GAT-PT-04: Registro de comunicação [RE: 1, 2, 3, 4, 5, 6]; 

• GAT-PT-05: Registro dos critérios de seleção [RE: 2]; 

• GAT-PT-06: Relatório de capacidade do fornecedor [RE: 2]; 

• GAT-PT-07: Relatório de análise das propostas [RE: 2]; 

• GAT-PT-08: Registro de reunião para discussão de propostas [RE: 2]; 

• GAT-PT-09: Contrato [RE: 3, 4, 5]; 

• GAT-PT-10: Registro de revisão do contrato [RE: 3, 4, 5]; 

• GAT-PT-11: Registro da análise de desempenho do fornecedor [RE: 5]; 

• GAT-PT-12: Registro de aprovação de mudanças [RE: 5]; 

• GAT-PT-13: Registro de critérios de aceitação do produto/serviço [RE: 6]; 

• GAT-PT-14: Termo de aceitação do produto/serviço entregue [RE: 6]. 

Ferramentas e Técnicas Indicadas: 
• Reuniões e Workshops;  
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• Mapa Estratégico;  

• Curvas de Valor; 

• Gestão da Qualidade Total;  

• Customer Relationship 

• Management;  

• Data Mining;  

• Balanced Scorecard;  

• Análise SWOT 

 

3.3 - Gerenciar Infraestrutura de SI/TI (GIN) 
Propósito: 
Manter um clima estável e confiável fornecendo uma infraestrutura de SI/TI que apoie a 

realização de qualquer processo organizacional. A infraestrutura pode incluir hardware, software, 
redes, dados, métodos, ferramentas, técnicas, padrões para desenvolvimento, operação ou manutenção 
de SI/TI. 

Resultados Esperados (RE): 
• GIN-RE-01: Os requisitos da infraestrutura de SI/TI necessários para suportar os processos da 

organização são definidos; 

• GIN-RE-02: Os elementos da infraestrutura de SI/TI são identificados e especificados; 

• GIN-RE-03: Os elementos da infraestrutura de SI/TI são adquiridos; 

• GIN-RE-04: Os elementos da infraestrutura de SI/TI são implementados; 

• GIN-RE-05: Uma infraestrutura de SI/TI estável e confiável é mantida. 

Melhores Práticas (MP): 
• GIN-MP-01: Identificar a Infraestrutura Necessária [RE: 1]; 

• GIN-MP-02: Definir os Requisitos da Infraestrutura de SI/TI [RE: 1, 2]; 

• GIN-MP-03: Adquirir e Fornecer Infraestrutura de SI/TI [RE: 3]; 

• GIN-MP-04: Estabelecer o Processo de Infraestrutura de SI/TI [RE: 4]; 

• GIN-MP-05: Fornecer Apoio a Infraestrutura de SI/TI [RE: 4]; 

• GIN-MP-06: Manter a Infraestrutura de SI/TI [RE: 5]. 

Produtos de Trabalho (PT): 
• GIN-PT-01: Requisitos da infraestrutura de SI/TI [RE: 1]; 

• GIN-PT-02: Plano de manutenção e logística [RE: 2]; 

• GIN-PT-03: Registro de entrega [RE: 3, 4]; 

• GIN-PT-04: Sistema de rastreamento [RE: 3, 4, 5]; 

• GIN-PT-05: Registro dos ativos de Hardware [RE: 3, 4, 5]; 

• GIN-PT-06: Registro dos ativos de Software [RE: 3, 4, 5]; 

• GIN-PT-07: Registro dos ativos de Redes [RE: 3, 4, 5]; 

• GIN-PT-08: Registro dos ativos de Dados [RE: 3, 4, 5]; 
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• GIN-PT-09: Registro de ação corretiva [RE: 5]; 

• GIN-PT-10: Plano de backup/recuperação de dados [RE: 5]. 

Ferramentas e Técnicas Indicadas: 
• Data Mining;  

• Fatores Crítico de Sucesso. 

 

3.4 - Gerenciar Qualidade (GQA) 
Propósito: 
Garantir que os produtos/serviços satisfaçam os objetivos de qualidade organizacionais e as 

necessidades estabelecidas pelos envolvidos. 
Resultados Esperados (RE): 

• GQA-RE-01: Com base nos objetivos de qualidade declarados pelos envolvidos, os requisitos 
de qualidade são estabelecidos; 

• GQA-RE-02: Uma estratégia geral para atingir os objetivos de qualidade é desenvolvida; 

• GQA-RE-03: Um sistema de gestão da qualidade para implementação da estratégia é 
estabelecido; 

• GQA-RE-04: O controle da qualidade e as atividades de garantia são executadas e seu 
desempenho confirmados; 

• GQA-RE-05: O desempenho real comparado aos objetivos de qualidade é monitorado; 

• GQA-RE-06: Quando as metas de qualidade não são alcançadas, ações ou medidas 
apropriadas são tomadas. 

Melhores Práticas (MP): 
• GQA-MP-01: Estabelecer os Objetivos de Qualidade [RE: 1]; 

• GQA-MP-02: Definir a Estratégia de Qualidade [RE: 2]; 

• GQA-MP-03: Definir os Critérios de Qualidade [RE: 2]; 

• GQA-MP-04: Estabelecer um Sistema de Gestão da Qualidade [RE: 3]; 

• GQA-MP-05: Avaliar o Alcance dos Objetivos de Qualidade [RE: 4, 5]; 

• GQA-MP-06: Tomar Medidas Preventivas ou Corretivas [RE: 4, 6]; 

• GQA-MP-07: Coletar Feedback dos Stakeholders [RE: 6]. 

Produtos de Trabalho (PT): 
• GQA-PT-01: Registro de exigências das partes envolvidas [RE: 1]; 

• GQA-PT-02: Critérios de aceitação [RE: 1, 2]; 

• GQA-PT-03: Critérios de qualidade [RE: 1, 2]; 

• GQA-PT-04: Descrição da estratégia [RE: 2]; 

• GQA-PT-05: Política da qualidade [RE: 3]; 

• GQA-PT-06: Plano de melhorias [RE: 4]; 

• GQA-PT-07: Resultado de análise da qualidade [RE: 4]; 

• GQA-PT-08: Registro de qualidade [RE: 5]; 

• GQA-PT-09: Métricas de qualidade [RE: 5]; 
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• GQA-PT-10: Dados de benchmarking [RE: 5]; 

• GQA-PT-11: Dados da satisfação das partes envolvidas [RE: 5]; 

• GQA-PT-12: Dados de desempenho do processo [RE: 5]; 

• GQA-PT-13: Relatório de auditoria da qualidade [RE: 5]; 

• GQA-PT-14: Relatório de problemas [RE: 6]; 

• GQA-PT-15: Registro de ações corretivas [RE: 6]. 

Ferramentas e Técnicas Indicadas: 
• Gestão da Qualidade Total;  

• Balanced Scorecard;  

• Auditoria; 

• Análise Hierárquica de Processos;  

• Pesquisa de Opinião; 

• Ouvidoria;  

• Cadeia de Valor;  

• Customer Relationship 

• Management;  

• Administração por Objetivos;  

• Ferramentas do GesPública (IPPS). 
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3.5 - Fomentar Gestão do Conhecimento (FGC) 
Propósito: 
Assegurar que o conhecimento individual, as informações e as habilidades sejam coletadas, 

compartilhadas, reutilizadas e melhoradas por toda a organização. 
Resultados Esperados (RE): 

• FGC-RE-01: Uma estratégia adequada de gestão do conhecimento é selecionada; 

• FGC-RE-02: A infraestrutura para o compartilhamento de informação comum e específica de 
toda a organização é estabelecida e mantida; 

• FGC-RE-03: O conhecimento é prontamente armazenado e compartilhado por toda a 
organização. 

Melhores Práticas (MP): 
• FGC-MP-01: Desenvolver uma Estratégia de Gestão do Conhecimento [RE: 1]; 

• FGC-MP-02: Estabelecer um Sistema de Gestão do Conhecimento [RE: 2, 3]; 

• FGC-MP-03: Criar uma Rede de Colaboradores do Conhecimento [RE: 2, 3]; 

• FGC-MP-04: Capturar o Conhecimento [RE: 3]; 

• FGC-MP-05: Disseminar o Conhecimento [RE: 3]; 

• FGC-MP-06: Melhorar o Conhecimento [RE: 1, 2, 3]. 

Produtos de Trabalho (PT): 
• FGC-PT-01: Necessidades do negócio [RE: 1]; 

• FGC-PT-02: Estratégia de gestão do conhecimento [RE: 1]. 

• FGC-PT-03: Repositório de conhecimento [RE: 2]; 

• FGC-PT-04: Item de conhecimento [RE: 3]; 

• FGC-PT-05: Dados sobre o uso dos ativos [RE: 3]; 

• FGC-PT-06: Registro de comunicação [RE: 3]; 

Ferramentas e Técnicas Indicadas: 
• Brainstorming;  

• Reuniões e Workshops;  

• Mapa Estratégico; 

• Data Mining. 

•  
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NÍVEL 4 – MEDIDO 
 

4.1 - Avaliar o Processo Organizacional (APO) 
Propósito: 
Determinar o desempenho dos processos padronizados da organização e o quanto eles 

contribuem para a realização dos objetivos de negócio e para melhoria contínua dos processos. 
Resultados Esperados (RE): 

• APO-RE-01: Os dados e as informações relacionadas com a utilização dos processos 
padronizados existem e são mantidos; 

• APO-RE-02: Os pontos fortes, fracos e oportunidades de melhoria dos processos padronizados 
são entendidos; 

• APO-RE-03: Registros precisos e acessíveis das avaliações são mantidos. 

Melhores Práticas (MP): 
• APO-MP-01: Definir os Objetivos da Avaliação [RE: 1]; 

• APO-MP-02: Desenvolver um Plano de Avaliação  [RE: 1]; 

• APO-MP-03: Realizar a Avaliação [RE: 1]; 

• APO-MP-04: Validar os Dados da Avaliação [RE: 3]; 

• APO-MP-05: Analisar os Dados da Avaliação [RE: 2]; 

• APO-MP-06: Relatório dos Resultados da Avaliação [RE: 1, 3]; 

• APO-MP-07: Manter os Registros da Avaliação [RE: 1, 3]. 

Produtos de Trabalho (PT): 
• APO-PT-01: Objetivos da avaliação [RE: 1]; 

• APO-PT-02: Plano da avaliação [RE: 1]; 

• APO-PT-03: Registro da avaliação [RE: 1, 3]; 

• APO-PT-04: Dados da avaliação (benchmarking) [RE: 1]; 

• APO-PT-05: Relatório de auditoria da avaliação [RE: 1, 2, 3, 4]; 

• APO-PT-06: Registro de comunicação [RE: 1, 2, 3, 4]; 

• APO-PT-07: Método padrão de avaliação [RE: 2, 3]; 

• APO-PT-08: Oportunidades de melhoria [RE: 2, 3]; 

• APO-PT-09: Backup do registro da avaliação [RE: 3]; 

• APO-PT-10: Relatório da avaliação [RE: 3]; 

• APO-PT-11: Repositório de resultados da avaliação [RE: 3]. 

Ferramentas e Técnicas Indicadas: 
• Balanced Scorecard;  

• Análise SWOT;  

• Data Mining; 

• Auditoria;  

• Gap Estratégico. 
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4.2 - Gerenciar Riscos (GRI) 
Propósito: 
Identificar, analisar, tratar e monitorar os riscos continuamente para o planejamento estratégico 

de SI/TI e para a organização. 
Resultados Esperados (RE): 

• GRI-RE-01: O escopo da gestão de riscos é determinado; 

• GRI-RE-02: As estratégias apropriadas de gestão de riscos são definidas e implementadas; 

• GRI-RE-03: Os riscos são identificados; 

• GRI-RE-04: Os riscos são analisados e priorizados, e um plano de contingência é estabelecido; 

• GRI-RE-05: As métricas de risco para determinar as alterações no status e no progresso das 
atividades de tratamento de risco são definidas, aplicadas e avaliadas; 

• GRI-RE-06: O tratamento apropriado para corrigir ou evitar o risco, com base na sua 
prioridade, probabilidade e consequência é estabelecido. 

Melhores Práticas (MP): 
• GRI-MP-01: Estabelecer o Escopo da Gestão de Riscos [RE: 1]; 

• GRI-MP-02: Definir Estratégias da Gestão de Riscos [RE: 2]; 

• GRI-MP-03: Identificar os Riscos [RE: 3]; 

• GRI-MP-04: Analisar os Riscos [RE: 4]; 

• GRI-MP-05: Definir e Executar Ações de Tratamento dos Riscos [RE: 5, 6]; 

• GRI-MP-06: Monitorar os Riscos [RE: 5, 6]; 

• GRI-MP-07: Tomar Medidas Corretivas [RE: 6]. 

Produtos de Trabalho (PT): 
• GRI-PT-01: Plano de gestão de riscos [RE: 1, 2, 3, 4, 5, 6]; 

• GRI-PT-02: Sistema de rastreamento [RE: 2, 3, 4, 5, 6]; 

• GRI-PT-03: Plano de mitigação de risco [RE: 3, 4, 6]; 

• GRI-PT-04: Relatório de análise de risco [RE: 4]; 

• GRI-PT-05: Plano de contingência/recuperação [RE: 4, 6]; 

• GRI-PT-06: Relatório de status de risco [RE: 4, 5]; 

• GRI-PT-07: Métricas de risco [RE: 5]; 

• GRI-PT-08: Registro de ações corretivas [RE: 6]. 

Ferramentas e Técnicas Indicadas: 
• Análise SWOT;  

• Balanced Scorecard;  

• Microsoft Project. 

 

4.3 - Gerenciar Integração com o Cidadão (GIC) 
Propósito: 
Compreender e satisfazer as necessidades dos cidadãos, além de incentivar a integração, 

participação e engajamento no planejamento de ações do governo e nas políticas públicas procurando 
promover melhorias sustentáveis para sociedade. 
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Resultados Esperados (RE): 
• GIC-RE-01: As necessidades e desejos do cidadão são identificadas e entendidas; 

• GIC-RE-02: O nível de satisfação do cidadão é acompanhado e avaliado periodicamente; 

• GIC-RE-03: Mecanismos de incentivo à participação e engajamento do cidadão no 
planejamento de ações do governo são estabelecidos e mantidos. 

Melhores Práticas (MP): 
• GIC-MP-01: Definir o Perfil do Cidadão [RE: 1]; 

• GIC-MP-02: Realizar Eventos para Obter Informações sobre o Cidadão [RE: 1, 3]; 

• GIC-MP-03: Realizar Pesquisas de Opinião [RE: 2, 3]; 

• GIC-MP-04: Encorajar a Criação de Comunidades e Fóruns Participativos [RE: 3]. 

Produtos de Trabalho (PT): 
• GIC-PT-01: Perfil do cidadão [RE: 1, 2]; 

• GIC-PT-02: Pesquisa de opinião com o cidadão [RE: 1, 2, 3]; 

• GIC-PT-04: Avaliação dos eventos [RE: 1, 2, 3]; 

• GIC-PT-05: Registro de criação de comunidades e fóruns participativos [RE: 1, 2, 3]; 

• GIC-PT-06: Registro das discussões sobre o plano estratégico de SI/TI [RE: 1,2, 3]. 

Ferramentas e Técnicas Indicadas: 
• Ferramentas do GesPública;  

• Pesquisa de Opinião; 

• Audiências Públicas;  

• Ouvidoria;  

• Reuniões e Workshops. 

 
 
 
 
NÍVEL 5 – OTIMIZADO 
 

5.1 - Melhorar o Processo Organizacional (MPO) 
Propósito: 
Melhorar continuamente a eficácia e eficiência da organização através dos processos que estão 

sendo utilizados e procurar mantê-los alinhados as necessidades do negócio. 
Resultados Esperados (RE): 

• MPO-RE-01: Um compromisso para fornecer recursos que apoiem as ações de melhoria dos 
processos é estabelecido; 

• MPO-RE-02: Questões inerentes ao ambiente interno e externo da organização são 
identificadas como oportunidades de melhoria e justificadas como razões para proporcionar 
mudanças; 

• MPO-RE-03: A análise da situação atual do processo é realizada e concentra-se nos processos 
que trazem mais estímulos para melhoria contínua; 

• MPO-RE-04: Objetivos de melhoria são identificados e priorizados, e consequentes mudanças 
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nos processos são definidas e implementadas; 

• MPO-RE-05: Os efeitos da implementação do processo são monitorados e confirmados com 
os objetivos de melhoria definidos e os conhecimentos são comunicados; 

• MPO-RE-06: As melhorias realizadas são avaliadas e levadas em consideração para gerar 
novas soluções que sirvam para outras áreas da organização. 

Melhores Práticas (MP): 
• MPO-MP-01: Estabelecer Compromisso para Fornecer Recursos [RE: 1]; 

• MPO-MP-02: Identificar Problemas no Processo [RE: 2]; 

• MPO-MP-03: Estabelecer Objetivos de Melhoria do Processo [RE: 3, 4]; 

• MPO-MP-04: Priorizar Melhorias do Processo [RE: 4]; 

• MPO-MP-05: Planejar e Implementar Melhorias no Processo [RE: 4, 5]; 

• MPO-MP-06: Confirmar a Melhoria do Processo [RE: 5]; 

• MPO-MP-07: Comunicar os Resultados de Melhoria do Processo [RE: 5]; 

• MPO-MP-08: Avaliar os Resultados de Melhoria do Processo [RE: 6]. 

Produtos de Trabalho (PT): 
• MPO-PT-01: Termo de compromisso/acordo [RE: 1]; 

• MPO-PT-02: Relatório de problemas do processo [RE: 2]; 

• MPO-PT-03: Relatório da análise da situação atual do processo [RE: 2, 3]; 

• MPO-PT-04: Dados da satisfação do cliente [RE: 2, 3, 4]; 

• MPO-PT-05: Dados do desempenho do processo [RE: 2, 3, 4, 5, 6]; 

• MPO-PT-06: Relatório de avaliação [RE: 2, 3, 4, 6]; 

• MPO-PT-07: Relatório de auditoria [RE: 2, 3, 4, 5, 6]; 

• MPO-PT-08: Objetivos de melhoria [RE: 2, 3, 4, 6]; 

• MPO-PT-09: Plano de melhoria [RE: 2, 3, 4, 5, 6]; 

• MPO-PT-010: Oportunidades de melhoria [RE: 2, 3, 4, 5, 6]; 

• MPO-PT-011: Descrição do processo melhorado [RE: 3, 4, 5]; 

• MPO-PT-012: Registro de comunicação [RE: 5, 6]; 

Ferramentas e Técnicas Indicadas: 
• Balanced Scorecard;  

• Análise SWOT;  

• Auditoria;  

• Curvas de Valor;  

• Fatores Críticos de Sucesso;  

• Gap Estratégico; 

• Ouvidoria;  

• Pesquisa de Opinião;  

• Customer Relationship Management;  

• Gestão da Qualidade Total;  
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• Ferramentas do GesPública (IPPS). 

 

5.2 - Otimizar a Gestão Organizacional (OGO) 
Propósito: 
Otimizar e aperfeiçoar a gestão estratégica de SI/TI e as melhores práticas para planejamento 

estratégico de SI/TI da organização, buscando aumentar continuamente o alinhamento e a consistência 
com os objetivos estratégicos de negócio. 

Resultados Esperados (RE): 
• OGO-RE-01: Investimentos em gestão estratégica de SI/TI são priorizados e realizados; 

• OGO-RE-02: A realização dos objetivos de SI/TI com base nos objetivos do negócio é 
avaliada, alinhada e otimizada continuamente; 

• OGO-RE-03: Melhores práticas para apoiar a implementação eficaz do planejamento 
estratégico de SI/TI são avaliadas e aperfeiçoadas continuamente. 

Melhores Práticas (MP): 
• OGO-MP-01: Priorizar Investimentos em Gestão Estratégica de SI/TI [RE: 1]; 

• OGO-MP-02: Identificar Melhorias para Gestão Estratégica de SI/TI [RE: 2]; 

• OGO-MP-03: Avaliar a Eficácia das Melhores Práticas [RE: 3]; 

• OGO-MP-04: Aperfeiçoar as Melhores Práticas [RE: 3]; 

• OGO-MP-05: Otimizar a Utilização das Melhores Práticas [RE: 3]. 

Produtos de Trabalho (PT): 
• OGO-PT-01: Plano de investimentos em gestão estratégica de SI/TI [RE: 1]; 

• OGO-PT-02: Registro de forças, fraquezas e oportunidades de melhoria [RE: 2]; 

• OGO-PT-03: Relatório de avaliação das melhores práticas [RE: 3]; 

• OGO-PT-04: Registro das melhores práticas aperfeiçoadas [RE: 3]; 

• OGO-PT-05: Software para gerenciamento das melhores práticas [RE: 3]. 

Ferramentas e Técnicas Indicadas: 
• Balanced Scorecard; 

•  Análise SWOT. 
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1 Introdução 
O plano estratégico de SI/TI deve definir como os objetivos estratégicos serão atingidos e 

medidos e deve ser criado através da cooperação das partes interessadas. Isso envolve 

diretamente a alta administração que está sendo cada vez mais solicitada a considerar quão 

bem SI/TI está sendo gerenciado e quais os benefícios reais que estão sendo alcançados. 

Outros interessados (stakeholders) também devem ser envolvidos como: cidadãos 

(sociedade), gestores, usuários finais, consultores, entre outros (GROVER e SEGARS, 2005; 

NEWKIRK et al., 2003). O plano deve ser formalmente liberado para implementação e deve 

contemplar o orçamento operacional e de investimentos, as fontes de recursos financeiros, a 

estratégia de aquisição/fornecimento de produtos e serviços, o cumprimento de requisitos 

legais e regulamentações governamentais. O plano estratégico deve ser suficientemente 

detalhado para possibilitar a definição dos planos táticos de SI/TI (ITGI, 2007). 

O plano estratégico de SI/TI requer melhorias e um gerenciamento/controle da informação 

mais apropriados. Dessa maneira, é preciso que a organização considere o custo/benefício e 

algumas questões, tais como (ITGI, 2007): 

• O que os nossos concorrentes estão fazendo e como estamos posicionados em relação 

a eles? 

• Quais são as melhores práticas aceitáveis para o ambiente de negócio e como estamos 

colocados em relação a elas? 

• Com base nessas comparações, podemos dizer que estamos fazendo o suficiente? 

• Como podemos identificar o que precisa ser feito para atingir um nível adequado de 

gerenciamento e controle sobre os processos de SI/TI?  

Pode ser difícil fornecer respostas significativas para estas questões, porém o 

gerenciamento de SI/TI está constantemente à procura de benchmarking e de ferramentas para 

autoavaliação, na tentativa de saber o que fazer de maneira mais eficiente (ITGI, 2007). 

A partir dos processos estabelecidos neste modelo, a organização poderá realizar um 

benchmarking junto ao ambiente em que se encontra, neste caso, o governo brasileiro. De 

acordo com o ITGI (2007) isso responde a três necessidades fundamentais das organizações 

globais: 
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4. A medida relativa de onde a empresa se encontra atualmente com relação às outras 

(benchmarking); 

5. Uma maneira eficiente de decidir para onde ir (planejamento estratégico de SI/TI); 

6. Uma ferramenta para avaliação do progresso em relação às metas do negócio 

(gerenciamento de projetos). 

Para auxiliar as organizações a responderem essas questões foi elaborado o modelo 

denominado MMPE-SI/TI (Gov) – Modelo de Maturidade para Planejamento 

Estratégico de SI/TI direcionado às Organizações Governamentais Brasileiras.  

Busca-se que o modelo MMPE-SI/TI (Gov) seja adequado ao perfil de organizações com 

diferentes tamanhos, poder ou esfera de governo. Também se espera que o modelo MPS seja 

compatível com os padrões de qualidade aceitos internacionalmente e que tenha como 

pressuposto o aproveitamento de toda a competência existente nos padrões e modelos de 

Planejamento Estratégicos de TI já disponíveis. Dessa forma, ele atende a necessidade de 

implantar os princípios de elaboração de planejamento estratégico de TI de forma adequada 

ao contexto das organizações, estando em consonância com as principais abordagens 

internacionais para definição, avaliação e melhoria de PE SI/TI. 

Dentro desse contexto, o modelo MPS possui três componentes: 

Modelo de Referência (MR), um Método de Avaliação (MA) e um Banco de Melhores 

Práticas (BMP) e está descrito por meio de documentos em formato de guias: 

• Guia Geral: contém a descrição geral do modelo MMPE-SI/TI (Gov)  e detalha o Modelo 

de Referência MR-MMPE-SI/TI (Gov), seus componentes e as definições comuns 

necessárias para seu entendimento e aplicação; 

• Guia de Avaliação: descreve o método de avaliação MA - MMPE-SI/TI (Gov), suas fases 

e papéis. 

2 Objetivo 
Este documento descreve o Método de Avaliação do MMPE SI/TI(Gov), definidos em 

conformidade com as principais normas nacionais e internacionais ISO/IEC 15504-1 (2004) e 

suas partes, além de se basear em Kerzner (2004), SCAMPI (SEI, 2001), OPM3 (PMI, 2003), 
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MA-MPS.BR(SOFTEX, 2009b) e ciclo PDCA (CAMPUS, 2004), e é descrito em detalhes 

nas seções 4 e 5.  

O Modelo de Maturidade e o Método de Avaliação MA - MMPE SI/TI(Gov) foram 

definidos de forma a:  

• permitir a avaliação objetiva do Planejamento Estratégico de TI de uma 

organização/unidade organizacional; 

• permitir a atribuição de um nível de maturidade do MR-MMPE SI/TI(Gov) com base no 

resultado da avaliação;  

• ser aplicável a instituições públicas de qualquer esfera e poder;  

• ser aplicável a instituições públicas de qualquer tamanho.  

Este documento é destinado, mas não está limitado, aos Avaliadores e às instituições 

públicas que desejam ser avaliadas seguindo o MA-MMPE SI/TI(Gov). 

3 Termos e definições  
Os termos e definições do Guia Geral aplicam-se também a este guia.  

4 Visão geral do Método de Avaliação  
O propósito do Método de Avaliação MA-MMPE SI/TI (Gov) é verificar a maturidade do 

Planejamento Estratégico de TI elaborado pela organização. 

O Método de Avaliação descreve o conjunto de fases, atividades e tarefas a serem 

realizadas para atingir este propósito. 

Para que uma avaliação seja conduzida com sucesso, é necessário:  

• Necessidade de um patrocinador: deve ser um representante da alta gestão. Seu 

comprometimento é essencial para assegurar que os objetivos da avaliação sejam 

atingidos. Este comprometimento também diz respeito aos recursos necessários, tempo e 

pessoal disponível para executar a avaliação.  

• Motivação: a atitude dos gestores de planejamento tem forte impacto nos resultados de 

uma avaliação. O responsável pela avaliação dentro da empresa deve motivar os 

participantes de forma aberta e construtiva. Deve, também, deixar claro a todos que o foco 



APÊNDICE K – Guia de Avaliação 255 

 

CIn/UFPE VERLAYNNE KELLEY DA HORA ROCHA ARAUJO 
 

da avaliação é o processo e não o desempenho dos indivíduos que implementam o 

processo.  

• Fornecimento de feedback: o fornecimento de feedback e o estabelecimento de uma 

atmosfera que encoraje a discussão aberta sobre os resultados preliminares, durante a 

avaliação, ajudam a assegurar que a avaliação seja significativa para a organização.  

• Confidencialidade: o respeito à confidencialidade das informações obtidas durante a 

avaliação é essencial para que se obtenha as informações necessárias. Deve-se assegurar 

total confidencialidade aos participantes, tanto da equipe de avaliação quanto dos 

entrevistados. Da mesma forma, esse entendimento sobre a confidencialidade é essencial 

para que nenhum entrevistado se sinta ameaçado e todos se expressem livremente. A 

confidencialidade também abrange as informações contidas nos documentos apresentados 

aos avaliadores.  

• Percepção dos benefícios: os membros da unidade organizacional devem perceber que a 

avaliação resultará em benefícios que os ajudarão direta ou indiretamente a realizar o seu 

trabalho.  

• Credibilidade: o patrocinador, o gerente de TI e os colaboradores da organização devem 

acreditar que a avaliação chegará a um resultado representativo da organização. É 

importante que todas as partes confiem que os avaliadores têm a experiência e 

competência para realizar a avaliação, são imparciais e têm um entendimento adequado da 

organização.  

O método combina três fases (ver Figura 4.1): 

• Fase 1 – Planejamento e Preparação para avaliação; 

• Fase 2 – Condução da Avaliação; 

• Fase 3 – Divulgação dos Resultados. 
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Figura 4.1. Método de Avaliação (MA) do MMPE-SI/TI (Gov). 

 

Como resultado da execução deste processo:  

• São obtidos dados e informações que caracterizam os processos de PE SI/TI da 

organização;  

• É determinado o grau em que os resultados esperados são alcançados e os processos 

atingem o seu propósito;  

• É atribuído um nível de maturidade do MR-MMPE SI/TI (Gov) à organização.  

Cada fase do método de avaliação é composto de Processos. Cada processo é descrito por 

meio das atividades que o compõem. Assim sendo, foi criado um formato padrão para 

especificar os processos (ver Quadro 4.1) e as atividades (ver Quadro 4.2), contendo as 

informações necessárias para o entendimento e execução destes. 

Quadro 4.1. Itens para descrição de um processo 

Nome do Processo: Identifica o processo por um nome.  

Objetivo: Descreve o objetivo do processo.  

Responsável(s): Quem responde pela execução do Processo.  

Entrada(s): Condições a serem atendidas para que o processo seja iniciado.  

Saída(s): Condições a serem atendidas para que o processo seja considerado finalizado.  

Descrição das Atividades Atividades que precisam ser executadas durante o processo em questão. 

Mapeamento do processo Diagrama do processo mapeado. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Considerações adicionais são fornecidas quando é necessária uma explicação mais detalhada 

sobre algum aspecto de uma atividade. 
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Quadro 4.2 - Itens para descrição de uma atividade 

Nome da Atividade Identifica a atividade por um nome.  

Descrição: Descreve a atividade em detalhes.  

Atividades anteriores: Atividades que precisam ser executadas antes da atividade em questão.  

Critério de entrada: Condições a serem atendidas para que a atividade seja iniciada.  

Critério de Saída: Condições a serem atendidas para que a atividade seja considerada finalizada.  

Responsável(s): Quem responde pela execução da atividade.  

Participantes: Quem são os envolvidos na execução da atividade.  

Produtos Requeridos Relaciona os insumos necessários para executar a atividade.  

Produtos Gerados Relaciona os produtos a serem gerados na execução dessa atividade.  

Ferramentas: Relaciona as ferramentas que podem ser utilizadas para a execução da atividade.  

Atividade seguinte Relaciona a atividade que deve ser executada após esta ser finalizada.  

Fonte: elaborado pela autora. 

5 Detalhamento dos processos 
Nesta seção é feito o detalhamento de cada uma das fases, processos e atividades 

existentes no método de Avaliação do MMPE SI/TI (Gov). 

É importante ressaltar que nesse momento a avaliação já foi contratada. A contratação 

deve incluir a escolha do avaliador líder, a escolha por parte do Patrocinador do avaliador 

local bem como a definição dos demais integrantes da equipe de avaliação, feita em conjunto 

pelo patrocinador e pelo avaliador líder.  

Quadro 5.1. Fases, Processos e Atividades do MA- MMPE SI/TI (Gov) Proposto 

Fase 1 - Planejamento e Preparação da Avaliação 

Processo Atividade 

1.1. Análise dos requisitos 

1.1.1. Enviar modelo do Plano de Avaliação para organização. 

1.1.2. Determinar a estratégia de coleta de dados. 

1.1.3. Determinar as restrições da avaliação. 

1.1.4. Determinar o escopo da avaliação. 

1.1.5. Obter o comprometimento com o plano de avaliação inicial. 

1.1.6. Enviar modelo da Planilha de Avaliação e Acordo de 
Confidencialidade à organização. 

1.2. Desenvolvimento do plano de 
avaliação 

 

1.2.1.  Identificar os recursos necessários. 

1.2.2. Desenvolver o plano de coleta de dados. 

1.2.3. Elaborar o cronograma. 

1.2.4. Documentar e gerenciar os riscos. 

1.2.5. Obter o comprometimento com o plano de avaliação. 
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1.3. Obtenção e análise das 
evidências. 

1.3.1. Preencher planilha de avaliação. 

1.3.2. Validar o preenchimento da planilha de avaliação. 

1.4. Preparação para condução da 
avaliação 

1.4.1. Realizar uma revisão da avaliação. 

Fase 2 - Condução da Avaliação 

Processo Atividade 

2.1. Preparação da equipe 

2.1.1. Assinar o Acordo de Confidencialidade. 

2.1.2. Conduzir reunião inicial. 

2.1.3. Treinar equipe para avaliação. 

2.2. Exame de evidência. 
2.2.1. Examinar as evidências a partir dos artefatos. 

2.2.2. Realizar entrevistas. 

2.3. Documentação da evidência. 

2.3.1. Registrar a presença ou ausência de evidências diretas/indiretas 
e afirmações, na planilha de avaliação. 

2.3.2. Documentar a implementação das melhores práticas na planilha 
de avaliação. 

2.3.3. Revisar e atualizar o plano de coleta de dados (caso 
necessário). 

2.4. Verificação da evidência 

2.4.1. Verificar as evidências diretas e indiretas.  

2.4.2. Caracterizar a implementação dos Resultados Esperados do 
Processo. 

2.4.3. Caracterizar e agregar a implementação dos Resultados 
Esperados dos Atributos do Processo. 

2.5. Validação dos resultados 
preliminares 

 

2.5.1. Caracterizar a implementação dos Atributos do Processo. 

2.5.2. Validar os resultados preliminares. 

2.6. Atribuição dos resultados da 
avaliação. 

2.6.1. Caracterizar a implementação dos Processos. 

2.6.2. Determinar o nível de maturidade. 

2.6.3. Documentar os resultados da avaliação. 

Fase 3 - Divulgação e Avaliação dos Resultados 

Processo Atividade 

3.1. Entrega dos Resultados da 
Avaliação 

3.1.1. Comunicar o resultado da avaliação ao patrocinador. 

3.1.2. Comunicar o resultado da avaliação aos colaboradores da 
organização. 

3.1.3. Preparar o Relatório da Avaliação e o Resultado da Avaliação. 

3.1.4. Enviar Relatório da Avaliação ao patrocinador. 

3.1.5. Enviar Documento do Resultado da Avaliação ao patrocinador. 

3.2. Avaliação da execução do 
processo de avaliação 

 

3.2.1. Avaliar a execução da avaliação (Patrocinador). 

3.2.2. Avaliar a execução da avaliação (Equipe de avaliação). 

3.2.3. Avaliar a execução da avaliação (Avaliador Interno). 

3.3. Arquivamento das informações 
da Avaliação 

3.3.1. Coletar lições aprendidas. 

3.3.2. Arquivar a documentação da avaliação final. 

3.3.3. Inserir a organização na base de dados do autor do modelo. 

3.3.4. Divulgar no site do MMPE SI/TI (Gov) (se pertinente). 
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5.1 Detalhamento Fase 1 – Planejamento e Preparação da 
Avaliação  

Fase 1 - Planejamento e Preparação da Avaliação 

Processo Atividade 

1.1. Análise dos requisitos 

1.1.1. Enviar modelo do Plano de Avaliação para organização. 

1.1.2. Determinar a estratégia de coleta de dados. 

1.1.3. Determinar as restrições da avaliação. 

1.1.4. Determinar o escopo da avaliação. 

1.1.5. Obter o comprometimento com o plano de avaliação inicial. 

1.1.6. Enviar modelo da Planilha de Avaliação e Acordo de 
Confidencialidade à organização. 

1.2. Desenvolvimento do plano de 
avaliação 

 

1.2.1.  Identificar os recursos necessários. 

1.2.2. Desenvolver o plano de coleta de dados. 

1.2.3. Elaborar o cronograma. 

1.2.4. Documentar e gerenciar os riscos. 

1.2.5. Obter o comprometimento com o plano de avaliação. 

1.3. Obtenção e análise das 
evidências. 

1.3.1. Preencher planilha de avaliação. 

1.3.2. Validar o preenchimento da planilha de avaliação. 

1.4. Preparação para condução da 
avaliação 

1.4.1. Realizar uma revisão da avaliação. 

 
 
1. 1 – Análise de Requisitos 

 

Objetivo: 
Determinar e comunicar a estratégia para a coleta das evidências da avaliação. 
O avaliador líder trabalhará com o patrocinador da avaliação para determinar a 
estratégia global para a coleta de informações que servirá de base para o plano 
de coleta de dados da avaliação. 
Responsáveis: 
Líder da equipe de avaliação e patrocinador 

Entrada: 
• Contratação da Avaliação 

Descrição das atividades: 
• Enviar modelo do Plano de Avaliação para organização; 
• Determinar a estratégia de coleta de dados; 
• Determinar as restrições da avaliação; 
• Determinar o escopo da avaliação; 
• Obter o comprometimento com o plano de avaliação inicial. 

Saída: 
• Plano de Avaliação Inicial  
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1.1.1 - Enviar modelo do Plano de Avaliação para a organização 

Descrição: Enviar o modelo MMPE SI/TI (Gov) do Plano de Avaliação para que a 
organização a ser avaliada possa preencher as informações pertinentes a ela. 

Atividade Anterior: - 
Critério de entrada: Contratação da Avaliação 
Critério de Saída: Modelo MMPE SI/TI (Gov) do Plano de Avaliação enviado à organização. 
Responsável: Avaliador Líder 
Participantes: - 
Produtos 
Requeridos: 

- 

Produtos Gerados - 
Ferramentas: e-mail e Modelo do Plano de avaliação MMPE SI/TI (Gov) 
Atividade Seguinte: Determinar a estratégia de coleta de dados; 

 
 
 

 

1.1.2 – Determinar a estratégia de coleta de dados 

Descrição: A estratégia de coleta de dados é definida de acordo com os objetivos da 
avaliação e deve permitir: 
- Definir o tempo e esforço necessários para realizar a avaliação; 
- Garantir que a equipe de avaliação seja hábil e correta 
- Garantir a corretude dos resultados da avaliação 
 Ela servirá de subsídio para a elaboração do Plano de Coleta de dados do 
Plano de Avaliação 

Atividade Anterior: Enviar modelo do Plano de Avaliação para a organização 
Critério de entrada: -  
Critério de Saída: Rascunho do plano de avaliação criado contendo as informações sobre a 

estratégia de coleta de dados 
Responsável: Avaliador Líder 
Participantes: Avaliador Líder, patrocinador e avaliador Local 
Produtos 
Requeridos: 

Rascunho do plano de avaliação criado 

Produtos Gerados Plano de Avaliação atualizado 
Ferramentas: Editor de texto, Modelo MMPE SI/TI do Plano de Avaliação 
Atividade Seguinte: Determinar as restrições da avaliação 
 

 

1.1.3 – Determinar as restrições da avaliação 

Descrição: As restrições em que a avaliação deve ser conduzida são determinados com base 
em um diálogo entre o avaliador líder, avaliador interno e o patrocinador da 
avaliação. 
É normalmente um processo iterativo em que as preferências do patrocinador da 
avaliação, os limites do método e os requisitos de recursos consequentes são 
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equilibradas entre si para chegar a um melhor conjunto de parâmetros para para o  
plano de avaliação. 

Atividade 
Anterior: 

Determinar a estratégia de coleta de dados. 

Critério de 
entrada: 

Rascunho do plano de avaliação contendo a estratégia de coleta de dados 

Critério de Saída: Rascunho do plano de avaliação atualizado contendo as informações sobre as 
restrições da avaliação 

Responsável: Avaliador Líder 
Participantes: Avaliador Líder, patrocinador e avaliador Local 
Produtos 
Requeridos: 

Rascunho do plano de avaliação 

Produtos Gerados Rascunho do plano de avaliação atualizado 
Ferramentas: Editor de texto, Modelo MMPE SI/TI do Plano de Avaliação 
Atividade 
Seguinte: 

Determinar o escopo da avaliação 

 

1.1.4 – Determinar o escopo da avaliação 

Descrição: O escopo de avaliação consiste no âmbito do modelo de referência a ser 
examinado durante a avaliação, ou seja, em que nível de maturidade a 
organização será avaliada.  
O escopo do modelo de referência deve ser documentado no início do processo 
de planejamento. 

Atividade 
Anterior: 

Determinar as restrições da avaliação 

Critério de 
entrada: 

Rascunho do plano de avaliação contendo as definições sobre a estratégia de 
coleta de dados e sobre as restrições da avaliação. 

Critério de Saída: Rascunho do plano de avaliação adicionado das informações sobre o escopo da 
avaliação 

Responsável: Avaliador Líder 
Participantes: Avaliador Líder, patrocinador e avaliador Local 
Produtos 
Requeridos: 

Rascunho do plano de avaliação 

Produtos Gerados Rascunho do plano de avaliação atualizado 
Ferramentas: Editor de texto, Modelo MMPE SI/TI do Plano de Avaliação 
Atividade 
Seguinte: 

Obter o comprometimento com o plano de avaliação inicial 

Outras 
considerações 

Considerações relacionadas à exclusão de processos e resultados esperados 
de processo  
No MMPE SI/TI é permitido a uma organizalção excluir do escopo da avaliação 
o processo Gerenciar Aquisições e Terceirizações e determinados resultados 
esperados de processo, por não serem aplicáveis ao seu negócio. Cada exclusão 
deve ser justificada. A aceitação das exclusões e suas justificativas é 
responsabilidade do avaliador líder e deve ser feita durante a definição do escopo 
da avaliação.  
Caso um processo ou um resultado esperado de processo seja excluído, deve ser 
indicado no Plano de Avaliação e no Relatório da Avaliação que o processo ou 
resultado do processo está fora do escopo da avaliação.  
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1.1.6 – Enviar modelo da Planilha de Avaliação e Acordo de 
Confidencialidade à Organização  

Descrição: Enviar modelo da planilha de avaliação para ser preenchida pela 
organização a ser avaliada e do acordo de confidencialidade para 
que este possa ser analisado pela organização 

Atividade Anterior: Obter o comprometimento com o plano de avaliação inicial 
Critério de entrada: Plano de avaliação inicial criado 
Critérios de Saída: Modelo MMPE SI/TI (Gov) da Planilha de Avaliação e do Acordo de 

Confidencialidade enviados à organização. 
Responsável: Avaliador Líder 
Participantes: - 
Produtos Requeridos: - 
Produtos Gerados - 
Ferramentas: E-mail e Modelo da Planilha de Avaliação e do Acordo de 

Confidencialidade do MMPE SI/TI (Gov) 
Atividade Seguinte: Determinar a estratégia de coleta de dados; 

 
 
 
 

Numa avaliação também é permitida a inclusão de um processo de nível superior. 
Este processo não entrará na graduação do nível, entretanto, o resultado da 
avaliação deste processo constará no Relatório Final da Avaliação e do Resultado 
da Avaliação publicado no site do  MMPE SI/TI. A aceitação dessa inclusão deve 
ser negociada com o avaliador líder. 

 

1.1.5 – Obter o Comprometimento com o Plano de Avaliação Inicial 

Descrição: O patrocinador  da avaliação aprova formalmente o plano de avaliação inicial 
que é assinado por ele e pelo avaliador líder. 
 Quaisquer mudanças que venham a acontecer em relação aos termos definidos 
no plano, precisarão da aprovação do patrocinador. 

Atividade Anterior: Determinar o escopo da avaliação 
Critério de entrada: Rascunho do plano de avaliação contendo as definições sobre a estratégia de 

coleta de dados, as restrições e escopo da avaliação. 
Critério de Saída: Plano de avaliação inicial 
Responsável: Avaliador Líder e Patrocinador 
Participantes: Avaliador Líder, patrocinador e avaliador Local 
Produtos 
Requeridos: 

Plano de avaliação inicial 

Produtos Gerados Plano de avaliação inicial assinado 
Ferramentas: - 
Atividade Seguinte: Enviar modelo da Planilha de Avaliação e Acordo de Confidencialidade à 

organização 
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1. 2 – Desenvolvimento do Plano de Avaliação 

 

Objetivo: 
Elaborar o documento que irá contar todas as informações sobre como, quando 
e onde a avaliação será conduzida 
Responsável: 
Líder da equipe de avaliação 

Entradas: 
• Plano de Avaliação Inicial  

Descrição das atividades: 
• Identificar os recursos necessários 
• Desenvolver o plano de coleta de dados 
• Elaborar o cronograma 
• Documentar e gerenciar os riscos 
• Obter o comprometimento com o plano de avaliação 

Saídas: 
• Plano de Avaliação Assinado 

 
 
 

 

1.2.1 –  Identificar os recursos necessários 

Descrição: Esta atividade está relacionada com a identificação e estimativa de recursos 
necessários para realizar a avaliação. Os recursos incluem pessoal, instalações, 
ferramentas e acesso à informação. 

Atividade 
Anterior: 

Obter o comprometimento com o plano de avaliação inicial 

Critério de 
entrada: 

Plano de avaliação inicial criado 

Critérios de Saída: Recursos necessários identificados 
Responsável: Avaliador líder 
Participantes: Avaliador líder e avaliador interno 
Produtos 
Requeridos: 

Plano de avaliação inicial 

Produtos Gerados Listagem dos recursos necessários incluída no plano de avaliação (se necessário) 
Ferramentas: Editor de texto 
Atividade 
Seguinte: 

Desenvolver um plano de coleta de dados 
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1.2.2 – Desenvolver um Plano de Coleta de Dados 

Descrição: Esta atividade está relacionada com a identificação e estimativa de recursos 
necessários para realizar a avaliação. Os recursos incluem pessoal, instalações, 
ferramentas e acesso à informação. 

Atividade 
Anterior: 

Obter o comprometimento com o plano de avaliação inicial 

Critério de 
entrada: 

Plano de avaliação inicial criado 

Critérios de Saída: Recursos necessários identificados 
Responsável: Avaliador líder 
Participantes: Avaliador líder e avaliador interno 
Produtos 
Requeridos: 

Plano de avaliação inicial 

Produtos Gerados Listagem dos recursos necessários incluída no plano de avaliação (se necessário) 
Ferramentas: Editor de texto 
Atividade 
Seguinte: 

Elaborar o cronograma 
 

 

 

1.2.3 – Elaborar o cronograma. 

Descrição: O detalhamento do cronograma da avaliação é desenvolvido e incluído no plano 
de avaliação 

Atividade Anterior: Desenvolver o plano de coleta de dados. 
Critério de entrada: Plano de avaliação inicial contendo os recursos necessários (se pertinente) e o 

plano de coleta de dados  
Critérios de Saída: Cronograma definido e adicionado ao plano de avaliação 
Responsável: Avaliador líder 
Participantes: Avaliador líder e avaliador interno 
Produtos 
Requeridos: 

Plano de avaliação inicial 

Produtos Gerados Plano de Avaliação Atualizado 
Ferramentas: Editor de texto 
Atividade Seguinte: Planejar e gerenciar a logística 
 

 

1.2.4 – Documentar e Gerenciar os Riscos. 

Descrição: O líder da equipe de avaliação  documentar e comunicar os riscos e planos de 
mitigação associadas ao patrocinador e membros da equipe de avaliação. 

Atividade Anterior: Elaborar o cronograma 
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Critério de entrada: Plano de avaliação inicial contendo os recursos necessários (se pertinente), o 
plano de coleta de dados  e o cronograma 

Critérios de Saída: Riscos identificados e plano de mitigação desenvolvido 
Responsável: Avaliador líder 
Participantes: Avaliador líder e avaliador interno 
Produtos 
Requeridos: 

Plano de avaliação inicial 

Produtos Gerados Plano de Avaliação Atualizado (se pertinente) 
Ferramentas: Editor de texto 
Atividade Seguinte: Obter o comprometimento com o plano de avaliação. 
 
 
 

 
1. 3 – Obtenção e Análise de Evidência 

 

Objetivo: 
Documentar as evidências existentes para validação dos Resultados Esperados 
do Processo. 
Responsável: 
Equipe de avaliação 

Entradas: 
• Plano de Avaliação 
• Modelo da Planilha de Avaliação 

Descrição das atividades: 
• Preencher planilha de avaliação. 
• Validar o preenchimento da planilha de avaliação. 

Saídas: 
• Planilha de Avaliação preenchida pela organização 
• Autorização ou cancelamento da  realização da avaliação 

 

1.2.5 – Obter o Comprometimento com o Plano de Avaliação 

Descrição: O patrocinador  da avaliação aprova formalmente o plano de avaliação que é 
assinado por ele e pelo avaliador líder. 
 Quaisquer mudanças que venham a acontecer em relação aos termos definidos 
no plano, precisarão da aprovação do patrocinador. 

Atividade Anterior: Documentar e gerenciar os riscos. 
Critério de entrada: Plano de avaliação contendo as definições sobre a estratégia de coleta de 

dados, as restrições e escopo da avaliação. 
Critério de Saída: Plano de avaliação inicial 
Responsável: Avaliador Líder e Patrocinador 
Participantes: Avaliador Líder, patrocinador e avaliador Local 
Produtos 
Requeridos: 

Plano de avaliação 

Produtos Gerados Plano de avaliação assinado 
Ferramentas: - 
Atividade Seguinte: Enviar modelo da Planilha de Avaliação e Acordo de Confidencialidade à 

organização 
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1.3.1 – Preencher a Planilha de Avaliação 

Descrição: Preenchimento das informações sobre as evidências existentes na organização 
que comprovem a existência dos produtos de trabalho dos resultados esperados. 
Nesse momento não há a necessidade de apresentar as avidências, mas apenas 
informar quais evidências serão apresentadas durante a condução da avaliação. 
O objetivo é documentar na planilha as evidências existentes na organização que 
comprovam o alcance dos resultados esperados dos processos que serão 
avaliados.  

Atividade 
Anterior: 

Enviar planilha de avaliação à organização e Obter o comprometimento com o 
Plano de Avaliação. 

Critério de 
entrada: 

Plano de avaliação definido e planilha de avaliação enviada à organização. 

Critério de Saída: Evidências documentadas na planilha de avaliação  
Responsável: Avaliador Interno 
Participantes: Avaliador interno 
Produtos 
Requeridos: 

Plano de avaliação 

Produtos Gerados Planilha Preenchida 
Ferramentas: Editor de texto e modelo da Planilha de Avaliação do MMPE SI/TI (Gov) 
Atividade 
Seguinte: 

Enviar modelo da Planilha de Avaliação e Acordo de Confidencialidade à 
organização 

 

1.3.2 – Validar o Preenchimento da Planilha de Avaliação 

Descrição: Validação do preenchimento da planilha de avaliação. 
O objetivo é validar se as evidências estão completas e adequadas para a 
avaliação que será realizada. 

Atividade Anterior: Preencher a planilha de avaliação 
Critério de entrada: Planilha preenchida pela organização 
Critério de Saída: Aprovação ou interrupção da Avaliação 
Responsável: Avaliador Líder 
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1. 4 – Preparação para Condução da Avaliação 

 

Objetivo: 
Verificar se todas as atividades necessárias para o início da condução da 
avaliação foram executadas. Verificar se há mudanças a serem feitas no plano 
de avaliação. 
Responsável: 
Equipe de avaliação 

Entradas: 
• Plano de Avaliação 
• Planilha de Avaliação preenchida pela organização 

Descrição das atividades: 
• Realizar uma revisão da avaliação. 

Saídas: 
• Plano de avaliação modificado (se pertinente) 

 
 

Participantes: Avaliador Líder e avaliador Local 
Produtos 
Requeridos: 

Planilha de avaliação preenchida 

Produtos Gerados - 
Ferramentas: - 
Atividade Seguinte: Realizar uma revisão da Avaliação 

 

1.4.1 – Realizar uma revisão da avaliação 

Descrição: Revisão das atividades realizadas até o momento a fim de identificar alguma 
necessidade de alteração no plano de coleta de dados, escopo, cronograma e 
consequentemente no plano de avaliação. 

Atividade 
Anterior: 

Validar o preenchimento da planilha de avaliação 

Critério de 
entrada: 

Planilha preenchida pela organização, Plano de avaliação 

Critério de Saída: Plano de coleta de dado e de Avaliação atualizados(se pertinente) 
Responsável: Avaliador Líder 
Participantes: Avaliador Líder e avaliador Local 
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Produtos 
Requeridos: 

Planilha de avaliação preenchida,  Plano de avaliação 

Produtos Gerados Plano de Avaliação atualizado (se pertinente) 
Ferramentas: Editor de texto 
Atividade 
Seguinte: 

Conduzir reunião inicial 
 



APÊNDICE K – Guia de Avaliação 269 

 

CIn/UFPE VERLAYNNE KELLEY DA HORA ROCHA ARAUJO 
 

5.2 Detalhamento Fase 2 – Condução da Avaliação  
 

Fase 2 - Condução da Avaliação 
Processo Atividade 

2.1. Preparação da equipe 
2.1.1. Assinar o Acordo de Confidencialidade. 
2.1.2. Conduzir reunião inicial. 
2.1.3. Treinar equipe para avaliação. 

2.2. Exame de evidência. 
 

2.2.1. Examinar as evidências a partir dos artefatos. 
2.2.2. Realizar entrevistas. 

2.3. Documentação da 
evidência. 

2.3.1. Registrar a presença ou ausência de evidências 
diretas/indiretas e afirmações, na planilha de avaliação. 
2.3.2. Documentar a implementação das melhores práticas na 
planilha de avaliação. 
2.3.3. Revisar e atualizar o plano de coleta de dados (caso 
necessário). 

2.4. Verificação da evidência 

2.4.1. Verificar as evidências diretas e indiretas.  
2.4.2. Caracterizar a implementação dos Resultados 
Esperados do Processo; 
2.4.3. Caracterizar e agregar a implementação dos 
Resultados Esperados dos Atributos do Processo. 

2.5. Validação dos resultados 
preliminares 

 

2.5.1. Caracterizar a implementação dos Atributos do 
Processo. 
2.5.2. Validar os resultados preliminares. 

2.6. Atribuição dos resultados da 
avaliação. 

2.6.1. Caracterizar a implementação dos Processos. 
2.6.2. Determinar o nível de maturidade. 
2.6.3. Documentar os resultados da avaliação. 

 
 

 
2. 1 – Preparação da Equipe  

 

Objetivo: 
Preparar a equipe de avaliação e demais membros da organização a ser 
avaliada para a avaliação 
Responsável: 
Avaliador Líder 

Entradas: 
• Plano de Avaliação 
• Acordo de Confidencialidade 

Descrição das atividades: 
• Assinar o Acordo de Confidencialidade 
• Conduzir reunião inicial 
• Treinar equipe para avaliação  

Saídas: 
• Acordo de Confidencialidade Assinado 
• Reunião inicial realizada 
• Treinamentos realizados 
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2.1.1 – Assinar o Acordo de Confidencialidade 

Descrição: Assinatura do Acordo que confidencialidade 
Atividade Anterior: Enviar modelo do  Acordo de Confidencialidade à organização 
Critério de entrada: Modelo do acordo de confidencialidade enviado à organização 
Critério de Saída: Acordo assinado 
Responsável: Avaliador Líder 
Participantes: Equipe de avaliação 
Produtos 
Requeridos: 

Modelo do  Acordo de Confidencialidade 

Produtos Gerados Acordo de Confidencialidade assinado 
Ferramentas: - 
Atividade Seguinte: Conduzir reunião inicial 
 
 

 

2.1.2 – Conduzir uma reunião inicial 

Descrição: A equipe de avaliação, bem como as demais pessoas que participarão dela (ex. 
entrevistados), devem ser informados em relação ao seu papel e às 
expectativas do patrocinador da equipe de avaliação. 
Esta comunicação deve ser realizada através de uma reunião em que o líder da 
equipe de avaliação fornece uma visão geral do processo de avaliação, 
propósito e objetivos.  
Informações específicas sobre os eventos programados e os locais onde eles 
ocorrerão também são comunicadas durante esta apresentação. 

Atividade Anterior: Assinar o Acordo de Confidencialidade 
Critério de entrada: Planilha preenchida pela organização, Plano de avaliação 
Critério de Saída: Reunião realizada 
Responsável: Avaliador Líder 
Participantes: Equipe de Avaliação e demais participantes da mesma 
Produtos 
Requeridos: 

Planilha de avaliação preenchida,  Plano de avaliação 

Produtos Gerados -  
Ferramentas: Editor de texto 
Atividade Seguinte: Treinar Equipe de Avaliação  
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2.2 – Exame de Evidência  

 

Objetivo: 
Confrontar as evidências (documentos, e-mails, etc) e as afirmações colhidas 
durante as entrevistas com as informações fornecidas na  planilha de avaliação. 
Responsável: 
Avaliador Líder 

Entradas: 
• Planilha de Avaliação 
• Plano de Avaliação 

Descrição das atividades: 
• Examinar as evidências a partir dos artefatos. 
• Realizar entrevistas. 

Saídas: 
• Evidências examinadas. 
• Anotações realizadas na planilha de avaliação. 

 
 
 
 
 

 

2.2.1 – Examinar as evidências a partir dos artefatos 

 

2.1.3 – Treinar Equipe de Avaliação 

Descrição: Cada membro da equipe de avaliação é treinado para executar as funções que 
lhe competem. 

Atividade Anterior: Conduzir reunião inicial 
Critério de entrada: Condução da avaliação iniciada 
Critério de Saída: Equipe treinada 
Responsável: Avaliador Líder 
Participantes: Equipe de Avaliação 
Produtos 
Requeridos: 

- 

Produtos Gerados -  
Ferramentas: Material de Treinamento 
Atividade Seguinte: Examinar as evidências diretas a partir dos artefatos 
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Descrição: Examinar os documentos apresentados com o objetivo de verificar sua 
autenticidade e utilização de fato pela organização. 
Confrontá-los com as informações fornecidas na planilha de avaliação, com o 
objetivo de verificar se os resultados esperados de cada processo são de fato 
alcançados. 
Confrontar as evidências (documentos, e-mails, etc) e as afirmações colhidas 
durante as entrevistas com as informações fornecidas na  planilha de avaliação. 
Essa atividade é executada várias vezes, uma para cada evidência apresentada 
que comprove a existência de um determinado produto de trabalho de um dado 
processo. 

Atividade Anterior: Treinar equipe de Avaliação 
Critério de entrada: -  
Critério de Saída: Exame das evidências realizado 
Responsável: Avaliador Líder 
Participantes: Equipe de avaliação 
Produtos 
Requeridos: 

Planilha de avaliação, Plano de Avaliação 

Produtos Gerados Atualizações na planilha de avaliação 
Ferramentas: Editor de planilhas eletrônicas. 
Atividade Seguinte: Realizar entrevistas 
 

 

2.2.2 – Realizar entrevistas 

Descrição: Realizar entrevistas o objetivo de verificar existência de fato dos processos na 
organização. 
Confrontar as informações fornecidas com as contidas na planilha de avaliação 
e com os documentos apresentados. 
 

Atividade Anterior: Enviar modelo do  Acordo de Confidencialidade à organização 
Critério de entrada: Modelo do acordo de confidencialidade enviado à organização 
Critério de Saída: Entrevistas realizadas 
Responsável: Avaliador Líder 
Participantes: Equipe de avaliação 
Produtos 
Requeridos: 

Planilha de avaliação, Plano de Avaliação 

Produtos Gerados Atualizações na planilha de avaliação 
Ferramentas: Editor de planilhas eletrônicas. 
Atividade Seguinte: Registrar a presença ou ausência de evidências diretas/indiretas e afirmações, 

na planilha de avaliação 
 
 
2. 3 – Documentação da Evidência  

 

Objetivo: 
Documentar todas as evidências que forem apresentadas, complementando, 
quando necessário, as informações fornecidas pelo Avaliador Interno nas 
planilhas de avaliação. 
Responsável: 
Avaliador Líder 

Entradas: 
• Plano de Avaliação 
• Planilhas de Avaliação 
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Descrição das atividades: 
• Registrar a presença ou ausência de evidências diretas/indiretas e afirmações, na 
planilha de avaliação. 
• Documentar a implementação das melhores práticas na planilha de avaliação. 
• Revisar e atualizar o plano de coleta de dados (caso necessário). 

Saídas: 
• Planilha de Avaliação atualizada 

 
 

 

2.3.1 – Registrar a Presença ou Ausência de Evidências 
Diretas/Indiretas e Afirmações na Planilha de Avaliação 

Descrição: Registrar na planilha de avaliação a presença de evidências diretas e/ou 
indiretas e afirmações na Planilha de Avaliação.  
É necessário informar o tipo de documento apresentado, conteúdo, 
relevância e abrangência. 
Quanto as afirmações é registrado, quem foi entrevistado e a que 
resultados esperados ou produtos de trabalho as afirmações se referem. 

Atividade Anterior: Realizar Entrevistas 
Critério de entrada: Evidências coletadas, analisadas e entrevistas realizadas 
Critério de Saída: Documentação das evidências realizada. 
Responsável: Avaliador Líder 
Participantes: Equipe de avaliação 
Produtos Requeridos: Planilha de Avaliação 
Produtos Gerados Planilha de Avaliação Atualizada 
Ferramentas: Editor de planilhas eletrônicas 
Atividade Seguinte: Documentar a implementação das melhores práticas na planilha de 

avaliação. 
 

 

2.3.2 – Documentar a Implementação das Melhores Práticas na 
Planilha de Avaliação 

Descrição: Evidenciar a implementação das melhores práticas do modelo na planilha 
de avaliação.  
Acrescentar observações a fim de identificar se os resultados esperados 
foram obtidos através de práticas não existentes no modelo. 

Atividade Anterior: Registrar a Presença ou Ausência de Evidências Diretas/Indiretas e 
Afirmações na Planilha de Avaliação 

Critério de entrada: Documentação das evidências realizada 
Critério de Saída: Melhores práticas documentadas 
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Responsável: Avaliador Líder 
Participantes: Equipe de avaliação 
Produtos Requeridos: Planilha de Avaliação 
Produtos Gerados Planilha de Avaliação Atualizada 
Ferramentas: Editor de planilhas eletrônicas. 
Atividade Seguinte: Revisar e atualizar o plano de coleta de dados(caso necessário) 
 
 

 

2.3.3 – Revisar e atualizar o plano de coleta de dados (caso 
necessário). 

Descrição: Revisão, caso necessário do plano de coleta de dados. 
Após a realização das entrevistas e documentação das evidências o 
avaliador Líder em conjunto com a equipe de avaliação, podem julgar 
necessário a apresentação de novos documentos ou a realização de novas 
entrevistas. 
Caso isso aconteça, é necessário registrar as mudanças no  Plano de 
Avaliação 

Atividade Anterior: Documentar a Implementação das Melhores Práticas na Planilha de 
Avaliação 

Critério de entrada: Planilha de avaliação Preenchida 
Critério de Saída: Plano de avaliação alterado (se pertinente) 
Responsável: Avaliador Líder 
Participantes: Equipe de avaliação 
Produtos Requeridos: Planilha de Avaliação 
Produtos Gerados Plano de Avaliação alterado (se pertinente) 
Ferramentas: Editor de texto 
Atividade Seguinte: Verificar evidências diretas e indiretas 
 
2.4 – Verificação da Evidência  

 

Objetivo: 
Verificação das evidências fornecidas com o objetivo de determinar se elas 
estão adequadas e completas a fim de comprovar o alcance dos resultados 
esperados. 
Responsável: 
Avaliador Líder 

Entradas: 
• Plano de Avaliação 
• Planilha de Avaliação 

Descrição das atividades: 
• Verificar as evidências diretas e indiretas.  
• Caracterizar a implementação dos Resultados Esperados do Processo. 
• Caracterizar e agregar a implementação dos Resultados Esperados dos Atributos do 
Processo. 

Saídas: 
• Acordo de Confidencialidade Assinado 
• Reunião inicial realizada 
• Treinamentos realizados 
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2.4.1 – Verificar as evidências diretas e indiretas 

Descrição: Verificar a cobertura das evidências apresentadas a fim de determinar a 
implementação das melhores práticas e do atingimento dos resultados 
esperados processo. 
São descritas as forças e fraquezas na implementação das melhores 
práticas do modelo.  

Atividade Anterior: Documentar a Implementação das Melhores Práticas na Planilha de 
Avaliação 

Critério de entrada: Documentação das evidências realizadas 
Critério de Saída: Verificação Realizada 
Responsável: Avaliador Líder 
Participantes: Equipe de avaliação 
Produtos Requeridos: Planilha de Avaliação 
Produtos Gerados Planilha de avaliação atualizada (se pertinente) 
Ferramentas: Editor de planilhas eletrônicas 
Atividade Seguinte: Conduzir reunião inicial 
 

 

2.4.2 – Caracterizar a Implementação dos Resultados Esperados do 
Processo 

Descrição: Caracterizar, segundo o quadro 8.1, os Resultados Esperados do Processo, 
em: Totalmente Implementado (T), Largamente Implementado (L), 
Parcialmente Implementado (P), Não Implementado (N), Não Avaliado 
(NA) ou Fora do Escopo. 

Atividade Anterior: Verificar as evidências diretas e indiretas 
Critério de entrada: Planilha de Avaliação com informações sobre a validade das evidências 

apresentadas 
Critério de Saída: Resultados Esperados dos Processos Caracterizados 
Responsável: Avaliador Líder 
Participantes: Equipe de avaliação 
Produtos Requeridos: Planilha de Avaliação 
Produtos Gerados Planilha  de avaliação atualizada com os Resultados Esperados do 

Processo 
Ferramentas: - 
Atividade Seguinte: Caracterizar e Agregar a Implementação dos Resultados Esperados dos 

Atributos do Processo 
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2.4.3 – Caracterizar e Agregar a Implementação dos Resultados 
Esperados dos Atributos do Processo 

Descrição: Caracterizar, segundo o Quadro 8.1, os Resultados Esperados dos 
Atributos do Processo, em: Totalmente Implementado (T), Largamente 
Implementado (L), Parcialmente Implementado (P), Não Implementado 
(N), Não Avaliado (NA) ou Fora do Escopo. 
Agregar os resultados obtidos segundo as regras contidas n Quadro 8.2. 

Atividade Anterior: Caracterizar a Implementação dos Resultados Esperados do Processo 
Critério de entrada: Planilha de Avaliação  
Critério de Saída: Acordo assinado 
Responsável: Avaliador Líder 
Participantes: Equipe de avaliação 
Produtos Requeridos: Modelo do  Acordo de Confidencialidade 
Produtos Gerados Acordo de Confidencialidade assinado 
Ferramentas: - 
Atividade Seguinte: Conduzir reunião inicial 
 
 
2. 5 – Validação dos Resultados Preliminares 

 

Objetivo: 
Validar, junto a equipe de avaliação, os resultados obtidos com a 
caracterização dos Resultados Esperados dos Processos e dos Resultados 
Esperados dos Atributos do Processo a fim de obter as caracterizações para os 
Atributos do Processo e para os Processos. 
Responsável: 
Avaliador Líder 

Entradas: 
• Plano de Avaliação 
• Planilha de Avaliação 

Descrição das atividades: 
• Caracterizar a implementação dos Atributos do Processo; 
• Validar os resultados preliminares. 

Saídas: 
• Resultados Preliminares validados 
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2.5.1 – Caracterizar a implementação dos Atributos do Processo 

Descrição: A caracterização da implementação dos Atributos do processo se dá através da 
agregação dos resultados esperados dos atributos dos processos pertencentes a 
cada Atributo do Processo, de acordo com as regras de agregação contidas na 
tabela 8.2. 

Atividade Anterior: Caracterizar os resultados Esperados dos atributos do processo 
Critério de entrada: Resultados esperados dos Atributos do processo caracterizados  
Critério de Saída: Atributos dos processo caracterizados 
Responsável: Avaliador Líder 
Participantes: Equipe de avaliação 
Produtos 
Requeridos: 

Planilha de avaliação 

Produtos Gerados Planilha de Avaliação atualizada 
Ferramentas: Editor de planilha eletrônica 
Atividade Seguinte: Validar os resultados preliminares 
 
 

 

2.5.2 – Validar os resultados preliminares 

Descrição: Assinatura do Acordo que confidencialidade 
Atividade Anterior: Enviar modelo do  Acordo de Confidencialidade à organização 
Critério de entrada: Modelo do acordo de confidencialidade enviado à organização 
Critério de Saída: Acordo assinado 
Responsável: Avaliador Líder 
Participantes: Equipe de avaliação 
Produtos 
Requeridos: 

Modelo do  Acordo de Confidencialidade 

Produtos Gerados Acordo de Confidencialidade assinado 
Ferramentas: - 
Atividade Seguinte: Conduzir reunião inicial 
 
2. 6 – Atribuição dos Resultados da Avaliação 

 

Objetivo: 
Atribuição dos resultados da avaliação segundo as caracterizações efetuadas 
no processo anterior. 
Responsável: 
Avaliador Líder 

Entradas: 
• Plano de Avaliação 
• Acordo de Confidencialidade 

Descrição das atividades: 
• Caracterizar a implementação dos Processos; 
• Determinar o nível de maturidade; 
• Documentar os resultados da avaliação. 

Saídas: 
• Acordo de Confidencialidade Assinado 
• Reunião inicial realizada 
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• Treinamentos realizados 

 
 
 

 

2.6.1 – Caracterizar a implementação dos Processos 

Descrição: Assinatura do Acordo que confidencialidade 
Atividade Anterior: Enviar modelo do  Acordo de Confidencialidade à organização 
Critério de entrada: Modelo do acordo de confidencialidade enviado à organização 
Critério de Saída: Acordo assinado 
Responsável: Avaliador Líder 
Participantes: Equipe de avaliação 
Produtos 
Requeridos: 

Modelo do  Acordo de Confidencialidade 

Produtos Gerados Acordo de Confidencialidade assinado 
Ferramentas: - 
Atividade Seguinte: Conduzir reunião inicial 
 

 

2.6.2 – Determinar o nível de maturidade 

Descrição: Assinatura do Acordo que confidencialidade 
Atividade Anterior: Enviar modelo do  Acordo de Confidencialidade à organização 
Critério de entrada: Modelo do acordo de confidencialidade enviado à organização 
Critério de Saída: Acordo assinado 
Responsável: Avaliador Líder 
Participantes: Equipe de avaliação 
Produtos 
Requeridos: 

Modelo do  Acordo de Confidencialidade 

Produtos Gerados Acordo de Confidencialidade assinado 
Ferramentas: - 
Atividade Seguinte: Conduzir reunião inicial 
 

 

2.6.3 – Documentar os resultados da avaliação 

Descrição: Assinatura do Acordo que confidencialidade 
Atividade Anterior: Enviar modelo do  Acordo de Confidencialidade à organização 
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Critério de entrada: Modelo do acordo de confidencialidade enviado à organização 
Critério de Saída: Acordo assinado 
Responsável: Avaliador Líder 
Participantes: Equipe de avaliação 
Produtos 
Requeridos: 

Modelo do  Acordo de Confidencialidade 

Produtos Gerados Acordo de Confidencialidade assinado 
Ferramentas: - 
Atividade Seguinte: Conduzir reunião inicial 
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5.3 Detalhamento Fase 3 – Divulgação e Avaliação dos 
Resultados  

 
Fase 3 - Divulgação e Avaliação dos Resultados 

Processo Atividade 

3.1. Entrega dos Resultados da 
Avaliação 

3.1.1. Comunicar o resultado da avaliação ao patrocinador. 
3.1.2. Comunicar o resultado da avaliação aos colaboradores 
da organização. 
3.1.3. Preparar o Relatório da Avaliação e o Resultado da 
Avaliação. 
3.1.4. Enviar Relatório da Avaliação ao patrocinador. 
3.1.5. Enviar Documento do Resultado da Avaliação ao 
patrocinador. 

3.2. Avaliação da execução do 
processo de avaliação 

 

3.2.1. Avaliar a execução da avaliação (Patrocinador). 
3.2.2. Avaliar a execução da avaliação (Equipe de avaliação). 
3.2.3. Avaliar a execução da avaliação (Avaliador Interno). 

3.3. Arquivamento das 
informações da Avaliação 

3.3.1. Coletar lições aprendidas. 
3.3.2. Arquivar a documentação da avaliação final. 
3.3.3. Inserir a organização na base de dados do autor do 
modelo. 
3.3.4. Divulgar no site do MMPE SI/TI (Gov) (se pertinente). 

 
 
3. 1 – Entrega dos Resultados da Avaliação 

 

Objetivo: 
Fornecer informações ao patrocinador, equipe de avaliação e demais 
colaboradores acerca dos resultados obtidos durante as avaliações. 
Responsável: 
Avaliador Líder 

Entradas: 
• Plano de Avaliação 
• Planilha de Avaliação 

Descrição das atividades: 
• Comunicar o resultado da avaliação ao patrocinador; 
• Comunicar o resultado da avaliação aos colaboradores da organização; 
• Preparar o Relatório da Avaliação e o Resultado da Avaliação; 
• Enviar Relatório da Avaliação ao patrocinador; 
• Enviar Documento do Resultado da Avaliação ao patrocinador. 

Saídas: 
• Relatório da Avaliação e o Resultado da Avaliação elaborados e enviados a 
organização. 
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3.1.1 – Comunicar o resultado da avaliação ao patrocinador 

Descrição: Assinatura do Acordo que confidencialidade 
Atividade Anterior: Enviar modelo do  Acordo de Confidencialidade à organização 
Critério de entrada: Modelo do acordo de confidencialidade enviado à organização 
Critério de Saída: Acordo assinado 
Responsável: Avaliador Líder 
Participantes: Equipe de avaliação 
Produtos 
Requeridos: 

Modelo do  Acordo de Confidencialidade 

Produtos Gerados Acordo de Confidencialidade assinado 
Ferramentas: - 
Atividade Seguinte: Conduzir reunião inicial 
 

 

3.1.2 – Comunicar o resultado da avaliação aos colaboradores da 
organização 

Descrição: Assinatura do Acordo que confidencialidade 
Atividade Anterior: Enviar modelo do  Acordo de Confidencialidade à organização 
Critério de entrada: Modelo do acordo de confidencialidade enviado à organização 
Critério de Saída: Acordo assinado 
Responsável: Avaliador Líder 
Participantes: Equipe de avaliação 
Produtos 
Requeridos: 

Modelo do  Acordo de Confidencialidade 

Produtos Gerados Acordo de Confidencialidade assinado 
Ferramentas: - 
Atividade Seguinte: Conduzir reunião inicial 
 
 

 

3.1.3 – Preparar o Relatório da Avaliação e o Resultado da Avaliação 

Descrição: Reuniar as informações coletadas e documentadas nas planilhas de avaliação 
consolidando-as em um Relatório da Avaliação e um documento contendo o 
Resultado da Avaliação 

Atividade Anterior: Comunicar o resultado da avaliação aos colaboradores da organização 
Critério de entrada: Resultados divulgados e registrados na planilha de avaliação 
Critério de Saída: Relatório da Avaliação e do Resultado da Avaliação criados 
Responsável: Avaliador Líder 
Participantes: - 
Produtos 
Requeridos: 

Modelo do Relatório da Avaliação e do Resultado da Avaliação 

Produtos Gerados Relatório da Avaliação e do Resultado da Avaliação 
Ferramentas: Editor de texto e Modelo do Relatório da Avaliação e do Resultado da 
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Avaliação 
Atividade Seguinte: Conduzir reunião inicial 
 

 

3.1.4 – Enviar Relatório da Avaliação ao patrocinador 

Descrição: Assinatura do Acordo que confidencialidade 
Atividade Anterior: Preparar o Relatório da Avaliação e o Resultado da Avaliação 
Critério de entrada: Relatório da Avaliação e o Resultado da Avaliação 
Critério de Saída: Relatório da Avaliação e o Resultado da Avaliação enviados 
Responsável: Avaliador Líder 
Participantes: - 
Produtos 
Requeridos: 

Plano de Avaliação e Planilha de avaliação 

Produtos Gerados - 
Ferramentas: E-mail 
Atividade Seguinte: Conduzir reunião inicial 
 

 

3.1.5 – Enviar Documento do Resultado da Avaliação ao patrocinador 

Descrição: Assinatura do Acordo que confidencialidade 
Atividade Anterior: Enviar modelo do  Acordo de Confidencialidade à organização 
Critério de entrada: Modelo do acordo de confidencialidade enviado à organização 
Critério de Saída: Acordo assinado 
Responsável: Avaliador Líder 
Participantes: Equipe de avaliação 
Produtos 
Requeridos: 

Modelo do  Acordo de Confidencialidade 

Produtos Gerados Acordo de Confidencialidade assinado 
Ferramentas: - 
Atividade Seguinte: Conduzir reunião inicial 
 
 
 
3.2 – Avaliação da execução do processo de avaliação 

 

Objetivo: 
Realizar o preenchimento do documento de avaliação do processo de 
avaliação, a fim de obter feedback em relação aos procedimentos da 
avaliação. 
Responsável: 
Avaliador Líder 

Entradas: 
• Relatório da Avaliação 

Descrição das atividades: 
• Avaliar a execução da avaliação (Patrocinador); 
• Avaliar a execução da avaliação (Equipe de avaliação); 
• Avaliar a execução da avaliação (Avaliador Interno). 
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Saídas: 
• Avaliações efetuadas 

 
 
 

 

3.2.1 – Avaliar a execução da avaliação (Patrocinador) 

Descrição: O patrocinador avalia aspectos gerais relacionados à avaliação. 
Atividade Anterior: Enviar Documento do Resultado da Avaliação ao patrocinador 
Critério de entrada: Resultados da avaliação divulgados 
Critério de Saída: Avaliação Realizada 
Responsável: Patrocinador 
Participantes: - 
Produtos Requeridos: Resultado da Avaliação 
Produtos Gerados Formulário de Avaliação Preenchido 
Ferramentas: - 
Atividade Seguinte: Coletar Lições Aprendidas 
 
 

 

3.2.2 – Avaliar a execução da avaliação (Equipe de avaliação) 

Descrição: O avaliador líder, o avaliador adjunto e os demais membros da equipe de 
avaliação avaliam aspectos relacionados à execução da avaliação, bem 
como o desempenho dos membros da equipe durante a avaliação. 

Atividade Anterior: Comunicar o resultado da avaliação aos colaboradores da organização 
Critério de entrada: Resultados da avaliação divulgados 
Critério de Saída: Avaliação Realizada 
Responsável: Cada integrante da equipe de avaliação exceto o Patrocinador e o Avaliador 

Interno 
Participantes: - 
Produtos Resultado da Avaliação 
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Requeridos: 
Produtos Gerados Formulário de Avaliação Preenchido 
Ferramentas: - 
Atividade Seguinte: Coletar Lições Aprendidas 
 
 

 

3.2.3 – Avaliar a execução da avaliação (Avaliador Interno) 

Descrição: O avaliador líder, o avaliador adjunto e os demais membros da equipe de 
avaliação avaliam aspectos relacionados à execução da avaliação, bem 
como o desempenho dos membros da equipe durante a avaliação. 

Atividade Anterior: Comunicar o resultado da avaliação aos colaboradores da organização 
Critério de entrada: Resultados da avaliação divulgados 
Critério de Saída: Avaliação Realizada 
Responsável: Avaliador Interno 
Participantes: - 
Produtos 
Requeridos: 

Resultado da Avaliação 

Produtos Gerados Formulário de Avaliação Preenchido 
Ferramentas: - 
Atividade Seguinte: Coletar Lições Aprendidas 
 
 
 
3. 3 – Arquivamento das informações da Avaliação 

 

Objetivo: 
Arquivamento das informações relevantes sobre a avaliação e execução de 
procedimentos para divulgação dos resultados obtidos. 
Responsável: 
Avaliador Líder 

Entradas: 
• Relatório da Avaliação 
• Resultado da Avaliação 

Descrição das atividades: 
• Coletar lições aprendidas. 
• Arquivar a documentação da avaliação final. 
• Inserir a organização na base de dados do autor do modelo. 
• Divulgar no site do MMPE SI/TI (Gov) (se pertinente). 

Saídas: 
• Documentos arquivados e informações divulgadas. 
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3.3.1 – Coletar Lições Aprendidas 

Descrição: Coletar e documentar as lições aprendidas durante a avaliação a fim de auxiliar 
outros avaliadores a saberem como proceder no caso de se depararem com 
situação semelhente, além de contribuir com o  processo de melhoria contínua 
do método de avaliação e do MMPE SI/TI (Gov) 

Atividade Anterior: Avaliações da Avaliação 
Critério de entrada: Avaliações realizadas 
Critério de Saída: Lições aprendidas coletadas e documentadas 
Responsável: Avaliador Líder 
Participantes: Equipe de avaliação 
Produtos 
Requeridos: 

- 

Produtos Gerados Documento contendo as lições aprendidas 
Ferramentas: - 
Atividade Seguinte: Conduzir reunião inicial 
 
 

 

3.3.2 – Arquivar a Documentação da Avaliação Final 

Descrição: Arquivar a documentação  da avaliação final, a saber: planilha de avaliação, 
relatório de avaliação, participantes, patrocinador,  integrantes da equipe de 
avaliação, acordo de confidencialidade assinado.  
Atentar para o fato de que a depender dos termos do acordo de 
confidencialidade assinado, algumas documentações não poderão ser 
arquivadas. 

Atividade Anterior: Coletar Lições Aprendidas 
Critério de entrada: Avaliação Finalizada 
Critério de Saída: Documentação arquivada 
Responsável: Avaliador Líder 
Participantes: - 
Produtos 
Requeridos: 

Relatório de avaliação, participantes, resultado da avaliação, acordo de 
confidencialidade assinado 

Produtos Gerados - 
Ferramentas: - 
Atividade Seguinte: Inserir a organização na base de dados do autor do modelo 
 

 

3.3.3 – Inserir a organização na base de dados do autor do modelo 

Descrição: Inserir informações sobre a avaliação realizado na base de dados do autor do 
modelo. 

Atividade Anterior: Arquivar a Documentação da Avaliação Final 
Critério de entrada: Avaliação Finalizada 
Critério de Saída: Dados inseridos na base 
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Responsável: Avaliador Líder 
Participantes: - 
Produtos 
Requeridos: 

Resultado da Avaliação 

Produtos Gerados Base de Dados atualizada 
Ferramentas: - 
Atividade Seguinte: Divulgar no site do MMPE SI/TI (Gov) (se pertinente) 
 
 

 

3.3.4 – Divulgar no site do MMPE SI/TI (Gov) (se pertinente) 

Descrição: Divulgar resultados autorizados no site do MMPE SI/TI (Gov) 
Atividade Anterior: Inserir a organização na base de dados do autor do modelo 
Critério de entrada: Avaliação finalizada 
Critério de Saída: Resultado divulgado 
Responsável: Avaliador Líder 
Participantes: - 
Produtos 
Requeridos: 

Resultado da Avaliação 

Produtos Gerados - 
Ferramentas: Sítio na internet 
Atividade Seguinte: - 
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6 Papéis e Responsabilidades  
A seguir no Quadro 6.1, são apresentados os papéis e responsabilidades dos envolvidos no 
processo de avaliação do modelo que congrega de 3 a 6 pessoas, que devem realizar a 
avaliação no período compreendido entre 1 e 5 dias.  

Quadro 6.1. Papéis e Responsabilidades dos Envolvidos na Avaliação. 
Papéis Responsabilidades 
Patrocinador 
da avaliação 

• selecionar/contratar o líder e a equipe de avaliação de acordo com os seus 
critérios de seleção, caso seja o contratante, formalizar o contrato para proceder a 
avaliação; 
• assegurar os recursos necessários para a realização da avaliação. 
• participar ativamente da reunião de abertura, encerramento e comunicação 
dos resultados da avaliação, demonstrando o seu comprometimento, a importância da 
avaliação e invocando o comprometimento de todos os envolvidos. 
• avaliar a execução da avaliação, a fim de fornecer feedback ao autor do 
modelo, acerca do processo de avaliação e dos aspectos envolvidos. 

Avaliador 
Interno 

• disponibilizar  os recursos necessários para a realização da avaliação e 
disponibilizá-los para a equipe de avaliação. 
• Responsável por apoiar o planejamento e coordenar as atividades locais da 
avaliação.  
• Assegurar que todos os entrevistados estejam disponíveis no momento 
agendado.  
• Responsável pela logística requerida para o bom andamento da avaliação e 
assegura que a documentação necessária esteja disponível, comprometendo-se com a 
devolução dessa documentação ao destinatário devido. 
• Avaliar a execução da avaliação, a fim de fornecer feedback ao autor do 
modelo, acerca do processo de avaliação e dos aspectos envolvidos. 

Avaliador 
líder 

• interagir com o patrocinador e planejar a avaliação. 
• assegurar o comprometimento do patrocinador e demais membros da equipe 
de avaliação com a avaliação. 
• assegurar que todos os participantes da avaliação conheçam o método de 
avaliação, o plano, os objetivos e o escopo da avaliação. 
• liderar a avaliação e produzir/revisar todos os documentos. 
• monitorar o cronograma da avaliação. 
• buscar o consenso das decisões e, se necessário, resolver conflitos e impasses 
durante a avaliação. 
• coordenar as entrevistas e apresentar os resultados da avaliação ao 
patrocinador. 
• produzir o relatório da avaliação final e enviá-lo ao patrocinador. 
• comunicar o resultado da avaliação ao autor do modelo. 

Equipe de 
avaliação 

• verificar os resultados a partir dos indicadores observados. 
• realizar as entrevistas. 
• caracterizar o grau de implementação dos resultados. 
• identificar pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria. 
• decidir o nível de maturidade a ser atribuído à organização avaliada. 

Fonte: (TEIXEIRA FILHO, 2010) 

7 Artefatos 
Os resultados observados na implementação de um processo são consequência da execução de 
melhores práticas. Outros indícios podem corroborar a implementação de uma melhor prática, 
tais como: atas de reuniões de status ou de revisão por pares podem ser consideradas como 
prova. Os membros da organização podem afirmar através de questionários ou entrevistas que 
um resultado é atingido ou uma melhor prática é aplicada. Esses potenciais 
artefatos/indicadores podem ser usados como evidência objetiva para verificar e comprovar a 
aplicação/uso das melhores práticas do modelo e estão classificados em três tipos:  
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• Artefatos Diretos: são resultados tangíveis observados diretamente a partir da 
implementação de uma melhor prática. Uma parte integral para verificação da 
implantação das melhores práticas. Podem ser explícitos ou implícitos, uma instrução 
prática ou associada a algum material informativo. Exemplos: produtos de trabalho 
constantes no modelo, produtos para estabelecer e manter um determinado resultado, 
documentos, produtos entregues, materiais de treinamento, etc. 
• Artefatos Indiretos: são consequência da realização de uma melhor prática 
que possa justificar sua implementação, mas que por ventura, não realizou 
efetivamente o resultado esperado do processo. Este tipo de indicador é especialmente 
útil quando há dúvidas sobre a intenção da melhor prática ter sido preenchida (por 
exemplo, um artefato existe, mas não há nenhuma indicação de onde veio ou quem 
trabalhou para desenvolvê-lo e como ele é usado). Exemplos: produtos de trabalho 
constantes no modelo, reuniões, resultados de análise, relatórios de status e/ou 
medidas de desempenho. 
• Afirmações: são depoimentos orais ou escritos, confirmando a implementação 
de um resultado esperado ou uma melhor prática. São geralmente fornecidos pelos 
implementadores da melhor prática e/ou clientes internos ou externos, mas também 
pode incluir outros interessados (por exemplo, gerentes, fornecedores). Exemplos: 
respostas do questionário, entrevistas e apresentações. 

8 Regras para caracterização 
A partir dos resultados da verificação e das entrevistas realizadas, caracteriza-se o grau de 
implementação de cada resultado esperado do processo e de cada resultado esperado de 
atributo do processo, de acordo com o Quadro 8.1. Para isto, a equipe deve: atribuir T, L, P ou 
N em cada resultado esperado do processo e em cada resultado esperado de atributo do 
processo. Onde o resultado não possa ser avaliado, por conta do estágio de desenvolvimento 
em que se encontra,  deve-se atribuir NA (não avaliado). Quando um resultado estiver fora do 
escopo da avaliação deve-se atribuir F. 

Quadro 8.1. Regras para Caracterização do Grau de Implementação. 
Escala Situação Caracterização  Porcentagem 

F Fora do escopo  
 

O resultado esperado está fora do escopo da avaliação, 
conforme documentado no plano da avaliação. 

- 

NA Não avaliado  O trabalho não está numa fase de desenvolvimento que 
permite atender ao resultado ou não faz parte do escopo do 
projeto atender ao resultado. 

- 

N Não 
implementado 

Existe pouca ou nenhuma evidência de implementação do 
atributo no processo avaliado  

• Qualquer situação diferente das citadas 
abaixo  

0% a 15%  

P Parcialmente 
implementado 

Existe alguma evidência de um enfoque para o atributo e de 
alguma implementação do atributo no processo avaliado. 
Alguns aspectos de implementação não são possíveis de 
predizer.  

• O indicador direto não está presente ou é 
julgado inadequado  
• Artefatos/afirmações sugerem que alguns 
aspectos do resultado esperado estão implementados  
• Pontos fracos foram documentados  

> 15% a 50%  

L Largamente 
implementado 

Existe evidência de um enfoque sistemático e de um grau 
significativo de implementação do atributo no processo 
avaliado. Existem pontos fracos para este atributo no processo 
avaliado.  

> 50% a 85%  
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• O indicador direto está presente e é julgado 
adequado  
• Existe pelo menos um indicador indireto 
e/ou afirmação confirmando a implementação  
• Foi percebido um ou mais pontos fracos 
substanciais  

T Totalmente 
implementado 

Existe evidência de um enfoque completo e sistemático para o 
atributo no processo avaliado e de sua plena implementação. 
Não existem pontos fracos relevantes para este atributo no 
processo avaliado.  

• O indicador direto está presente e é julgado 
adequado  
• Existe pelo menos um indicador indireto 
e/ou afirmação confirmando a implementação  
• Não foi percebido nenhum ponto fraco 
substancial 

> 85% a 100%  

Fonte: (TEIXEIRA FILHO, 2010) 
Após caracterizar o grau de implementação de cada resultado esperado do processo e cada 
resultado esperado de atributo do processo e dos atributos de processo, a equipe de avaliação, 
por meio de consenso, caracteriza o grau de implementação de cada atributo de processo de 
acordo com as regras para agregação estabelecidas no Quadro 8.2. 

Quadro 8.2. Regras para Agregação dos Resultados Esperados dos Atributos do Processo(RAP). 
Condição Resultado Comentários 
Todos X (isto é, todos T, ou todos L, 
ou todos P, ou todos N) e os 
incompletos NA (Não Avaliado)  
 

X  Todas as instâncias têm a mesma caracterização.  

Todos L ou T  L  Todas as instâncias são caracterizadas como L ou T. 

Existe algum P, mas não existe N L ou P A equipe de avaliação que decide se vai aplicar L ou P.  
Existe algum N  N, P ou L  A equipe de avaliação que decide se vai aplicar N, P ou 

L.  
Resultado Esperado F (Fora do 
Escopo) 

F O resultado esperado foi declarado fora do escopo da 
avaliação no plano da avaliação. 

Fonte: adaptado de Teixeira Filho, (2010) 
As regras para caracterizar o grau de implementação dos processos da organização definem 
que um processo está SATISFEITO quando: 

• Todos os resultados esperados para o processo foram caracterizados como T 
(Totalmente implementado) ou L (Largamente implementado). 
• A caracterização dos atributos de processo satisfaz às exigências do Quadro 8.3. 

Em qualquer outra situação o processo é caracterizado como NÃO SATISFEITO. 
Quadro 8.3. Caracterização de Atributos do Processo. 

Nível Atributos do Processo  Caracterização  
1 AP 1.1 – o processo é executado L ou T 
2 AP 1.1 – o processo é executado 

AP 2.1 – o processo é gerenciado 
AP 2.2 – os produtos de trabalho são gerenciados 

T 
L ou T  
L ou T 

3 AP 1.1 – o processo é executado 
AP 2.1 – o processo é gerenciado 
AP 2.2 – os produtos de trabalho são gerenciados 
AP 3.1 – o processo é definido 
AP 3.2 – o processo é implementado 

T 
T 
T 
L ou T  
L ou T 

4 AP 1.1 – o processo é executado 
AP 2.1 – o processo é gerenciado 
AP 2.2 – os produtos de trabalho são gerenciados 
AP 3.1 – o processo é definido 

T 
T 
T 
T 
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AP 3.2 – o processo é implementado 
AP 4.1 – o processo é medido 
AP 4.2 – o processo é controlado 

T 
L ou T  
L ou T 

5 AP 1.1 – o processo é executado 
AP 2.1 – o processo é gerenciado 
AP 2.2 – os produtos de trabalho são gerenciados 
AP 3.1 – o processo é definido 
AP 3.2 – o processo é implementado 
AP 4.1 – o processo é medido 
AP 4.2 – o processo é controlado 
AP 5.1 – o processo é inovado e melhorado 
AP 5.2 – o processo é otimizado continuamente 

T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
L ou T  
L ou T 

Fonte: (TEIXEIRA FILHO, 2010) 
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