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Resumo 
 

O objetivo da pesquisa é identificar critérios para monitorar a efetividade dos 

mecanismos de Governança de Tecnologia da Informação (GTI), tendo como objetivos 

específicos: a) definição de uma abordagem para efetividade da GTI; b) identificação e 

validação de um conjunto de Mecanismos de GTI com base na opinião de especialistas; c) 

identificação dos critérios de mensuração que possibilitem o monitoramento dos mecanismos 

de GTI em relação aos seus objetivos e princípios. Mecanismos de GTI são sucintamente 

explicados como conjuntos de arranjos utilizados para operacionalizar os objetivos da GTI. 

Os resultados alcançados com o projeto atendem integralmente ao primeiro e ao segundo 

objetivos específicos, e parcialmente o terceiro. Para definir uma abordagem para efetividade 

da GTI (primeiro objetivo específico), a análise bibliográfica permitiu identificar 14 

diferentes abordagens para efetividade organizacional. A abordagem de efetividade definida 

considera a relação entre mecanismos de GTI e objetivos e princípios de GTI, e o quanto estes 

mecanismos endereçam e suportam os princípios e objetivos da TI. A identificação e a 

validação de um conjunto de Mecanismos de GTI (segundo objetivo específico) foi realizada 

com análise bibliográfica e entrevistas com CIOs e analistas de GTI. Um conjunto de 13 

artigos foi analisado, identificando 105 mecanismos, inicialmente agrupados em 84 

mecanismos. Em seguida foi realizada uma nova rodada de análise na qual os mecanismos 

foram novamente agrupados, em virtude da similaridade de suas descrições. Esta análise 

resultou em 46 mecanismos, posteriormente aplicados via survey, permitindo identificar quais 

mecanismos eram considerados mais relevantes. Foram identificados 13 mecanismos de 

estrutura, 28 de processo e 13 de relacionamento. A identificação dos critérios de mensuração 
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(terceiro objetivo específico) ainda está em desenvolvimento, por ser a parte que mais 

demanda em termos de atividades e complexidade. Uma análise de métricas advindas de 

modelos e boas práticas de gestão de TI (CobIT, ITIL, ValIT, RiskIT) está em 

desenvolvimento  no intuito de identificar métricas que possam originar os indicadores, 

atendendo ao objetivo geral deste trabalho. Foram identificadas em torno de 500 métricas (a 

partir do CobIT e RiskIT). As próximas etapas envolvem a análise e agrupamento das 

métricas (entre si e com as que serão identificadas no ITIL e ValIT), a geração destes 

indicadores e a validação destes indicadores em um caso. 


