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RESUMO 
 

 

A maioria das organizações, públicas e privadas, tem buscado a melhoria dos serviços 

oferecidos pelas áreas de TI, por meio da utilização de metodologias e de boas práticas de 

Gestão de Processos de Tecnologia da Informação, visando o alcance de seus objetivos 

estratégicos.  Esta dissertação objetivou identificar os principais aspectos da Gestão de 

Processos de TI no setor público. Para isto, realizou-se uma revisão da literatura, apoiada em 

um estudo bibliométrico sobre as principais ferramentas e modelos relacionados ao tema, tais 

como o COBIT, ITIL e PMBOK. Com base nesses conceitos, foi desenvolvido um método para 

levantamento e priorização dos processos mais relevantes de TI em uma organização pública 

que pode ser adotado e utilizado por qualquer empresa. Concluiu-se que as organizações com 

os seus serviços, principalmente os de TI, precisam adotar melhores práticas de gestão de 

processos, de modo que possam alcançar melhores resultados. Recomenda-se, portanto, a 

utilização do COBIT 5 que apresenta melhores práticas de governança de gestão corporativa de 

TI reconhecido internacionalmente, e que define os processos de gestão que podem ser 

implantados, utilizando práticas e modelos de gestão de processos específicos. 

 

Palavras-chave: Governança de TI, Gestão de Processos de TI. ITIL, COBIT.
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ABSTRACT 
 

 

Most organizations, public and private, has sought to improve the services offered by IT 

departments, through the use of methodologies and best practices Management Processes 

Information Technology, aimed at achieving its strategic objectives. This research aimed 

to identify the main aspects of IT process management in the public sector. For this, we 

carried out a literature review, based on a bibliometric study of the key tools and models 

related to the topic, such as COBIT, ITIL and PMBOK. Based on these principles, it 

developed a method to survey and prioritization of the most important IT processes in a 

public organization that can be adopted and used by any company. It was concluded that 

organizations with their services, mainly IT, processes need to adopt best management 

practices, so that they can achieve better results. It is recommended, therefore, the use of 

COBIT 5 that shows better corporate management IT governance practices 

internationally recognized, and that defines the management processes that can be 

deployed using practical and specific process management models. 

  

Keywords: IT Governance, IT Process Management, ITIL, COBIT. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1.  CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

A eficiência no setor público é uma exigência da nova tendência mundial em 

atender os interesses coletivos de forma célere e com resultados efetivos. Busca-se 

um Estado que planeje, desenvolva e execute suas funções de forma eficaz e com mais 

efetividade, fazendo uso de novas técnicas e hábitos que visem resultados perenes e 

satisfatórios (MEIRELLES, 1996). 

Temos visto que as instituições públicas, arraigadas à burocracia, gastam mal os 

recursos que arrecadam/recebem e têm grandes dificuldades para solucionar os 

problemas relativos à eficiência e eficácia (PINHEIRO, 2000). 

A reforma administrativa, com a promulgação da emenda constitucional nº. 19, 

de 4 de junho de 1998, incluiu no ordenamento jurídico brasileiro, de forma expressa 

na Constituição Federal, o princípio da eficiência, alterando o artigo 37. O artigo 2º 

da Lei 9.874, que trata do processo administrativo no âmbito federal, também inseriu 

a eficiência como um dos princípios norteadores da Administração Pública, anexado 

aos da legalidade, da finalidade, da motivação, da razoabilidade, da 

proporcionalidade, da moralidade, da ampla defesa, do contraditório, da segurança 

jurídica e do interesse público (PINHEIRO, 2000). 

Segundo Meirelles (1996), a eficiência é um dos deveres da administração:  

"que se impõe a todo agente público de realizar suas atribuições com 

presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da 

função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas 

com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e 

satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros." 

(MEIRELLES, 1996, p. 90-91) 

 

Assim, os administradores devem preocupar-se continuamente com a reavaliação 

de suas práticas administrativas, a fim de garantir sustentabilidade organizacional. 

Atualmente, tem sido cada vez maior a necessidade das empresas e das 

instituições de se estruturarem para gerenciar seus processos, devido à crescente 

complexidade e abrangência destes nas organizações (PAIM et al, 2009). 

O modelo de organização e divisão do trabalho que preconiza a gestão por 

processos, e compreende a visão integrada de todas as atividades dos seus processos, 

em vez da visão departamental ou funcional, consiste em uma proposta para 

direcionar os esforços das instituições para resultados, por meio da melhoria efetiva 

de seus processos essenciais. Empresas de todo o porte registraram extraordinários 
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avanços em custo, qualidade, velocidades, rentabilidade e outras áreas vitais ao focar, 

medir e reformular seus processos internos e de interação com seus clientes 

(HAMMER, 2007). 

Nesse contexto, o Governo Brasileiro, por meio do Comitê Executivo de Governo 

Eletrônico, reconheceu a importância do tema e publicou, em maio de 2011, o “Guia 

de Gestão de Processos no Governo”, pois identificou que várias iniciativas 

conduzidas no Governo relacionadas à gestão de processos de negócio careciam de 

integração, e que os processos representam um instrumento que permite aproximar as 

diretrizes estratégicas daqueles que executam o trabalho nas instituições públicas, 

permitindo o alcance de objetivos (GEGE, 2011). 

Além disso, a Tecnologia da Informação (TI) tem sido reconhecida como arma 

estratégica competitiva, pois além de permitir e sustentar as operações do negócio 

viabiliza novas estratégias empresariais, aumentando assim a eficiência. A evolução 

da Tecnologia da Informação aliada ao avanço da Gestão Pública tem incentivado 

novas perspectivas na condução dos processos organizacionais (OLIVEIRA, 2009). 

A visão da Tecnologia da Informação como função estratégica e competitiva tem 

impulsionado o amadurecimento dos modelos de gestão e de Gestão de Processos da 

Tecnologia da Informação nas instituições privadas nos últimos anos, e mais 

recentemente nas instituições públicas, pois a TI além de suportar as decisões 

estratégicas e as operações de negócio existente, também viabiliza novas estratégias 

organizacionais, gerando valor às partes interessadas, suportando as tomadas de 

decisão de forma rápida, constante, com custos cada vez mais baixos, e apontando 

como e onde pode automatizar e controlar os processos organizacionais (SANTOS, 

2012). 

Nesse contexto, é importante assegurar que a Tecnologia da Informação agregue 

valor ao negócio para que as organizações públicas cumpram suas missões 

institucionais. Portanto, há um desafio de se colocar em prática uma Gestão de 

Processos de Tecnologia da Informação para obtenção de maior eficiência e 

benefícios às partes interessadas. 

 

 

1.2. SITUAÇÃO PROBLEMA 

A administração pública burocrática tradicional com sua forma de organização do 

trabalho dividida em departamentos que gerenciam seus processos de forma isolada, 
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tornou-se lenta e pesada demais e não tem conseguido acompanhar o novo ritmo 

tecnológico e gerencial que exige decisão e estruturas mais horizontalizadas, em rede 

(MARE, 1995). 

A maneira de organizar e gerir as organizações tem influência direta no impacto 

de suas operações.  Nas últimas décadas, as formas clássicas de se organizar, em 

função de fatores específicos e um tanto rígidos, como especialização do trabalho e 

distribuição do poder, autoridade e responsabilidades, começaram a ser substituídos 

por modelos e valores gerenciais mais flexíveis, integrados e abrangentes, baseados 

em temas como informação, decisão, integração e visão sistêmica das atividades, 

capazes de retratar a necessidade da moderna organização, e trazendo maior 

efetividade aos processos essenciais das instituições. (ASSUNÇÃO & MENDES, 

2000) 

A gestão de processos surge como uma alternativa eficaz, pois possibilita 

identificar o conjunto de atividades capaz de: (1) gerar maior valor ao usuário/cliente 

que recebe um produto ou serviço, (2) integrar e orientar para resultados as várias 

unidades organizacionais e (3) auferir recursos e desenvolver competências para a 

consecução dessas finalidades. 

 

1.3. OBJETIVO GERAL DA PESQUISA 

 

Analisar os modelos e as ferramentas de Tecnologia da Informação aplicados a 

gestão pública.   

 

1.3.1. Objetivos específicos: 

 Identificar marcos legais e condicionantes técnicos/tecnológicos 

relativos à gestão de processos de TI em organização pública; 

 Identificar na literatura científica relatos de casos de implantação de 

gestão de processos de TI. 

 

1.4. MOTIVAÇÃO E RELEVÂNCIA 

Durante o período em que estive atuando no Escritório de Projetos na área de 

Tecnologia da Informação (TI) de uma instituição pública comecei a observar a 

necessidade de implantação da gestão dos processos de Tecnologia da Informação 
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para especificar e documentar procedimentos e processos internos, desenvolver 

políticas de TI internas para infraestrutura e desenvolvimento de sistemas, retorno dos 

investimentos de TI para os alta administração, oferecendo confiabilidade e 

transparências das informações. 

Portanto, faz-se relevante uma nova visão de gestão de Tecnologia da Informação 

alinhada à gestão estratégica da instituição. Por intermédio de uma estrutura bem 

definida de papéis, relações, processos e padrões de avaliação, otimizando custos e 

comprovando valor da TI, alinhando soluções de TI a instituição e gerenciando 

melhor riscos e disponibilidades dos recursos de TI, a instituição pode garantir que a 

TI entenda e sustente suas estratégias e objetivos. 

 

1.5.  DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

Em termos geográficos, o estudo se limitou ao exame de uma organização do setor 

público, com atuação e abrangência dentro de sua área no estado do Rio de Janeiro. 

O período de coleta de dados foi 02/05/2012 a 19/06/2012. A pesquisa documental 

ocorreu do segundo semestre de 2013 ao final do primeiro semestre de 2014. 

Durante a realização do estudo foi muito definir as datas em conjunto e reunir as 

gerências sem interrupções, o que acabou influenciando o andamento da definição e 

priorização dos processos de Tecnologia da Informação necessárias a conclusão da 

coleta de dados.  

 

1.6. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

O encadeamento das etapas da dissertação está explicitado na tabela abaixo. 

Ressalto que na última coluna foram citados os conceitos chave que comportam a 

revisão da literatura: 

 

 

 

Tabela 1 – Contextualização da pesquisa 

Elementos 

Contextualizadores 

Problema 

(Objetivo Central) 
Objetivo Específico 

Análises para o 

estudo de caso 

Conceitos Chave (tópicos que 

compõem a revisão da 

literatura e o estudo de caso) 

Instituições Públicas 

Este estudo tem 

como situação 

problema a 

Identificar marcos 

legais e 

condicionantes 

Analisar as 

melhores práticas 

A área de Tecnologia da 

Informação 
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necessidade do 

estabelecimento da 

relação entre os 

conceitos inerentes 

a TI e a 

administração 

pública. 

técnicos/tecnológicos 

relativos à gestão de 

processos de TI em 

organização pública; 

 

Identificar na 

literatura cientifica 

relatos de casos de 

implantação de 

gestão de processos 

de ti. 

de gestão de 

processos de TI. Gestão de Processos de 

Tecnologia da Informação Analisar as 

melhores práticas 

para identificar e 

registrar os 

processos de TI 

mais relevantes 

Gestão de Processos 

de Tecnologia da 

Informação 

COBIT 

Analisar as práticas 

adotadas nas 

instituições 

públicas 

ITIL 

Analisar impactos 

da não adoção das 

melhores práticas 

de gestão de 

processos de TI 

PMBOK 

Fonte: Elaboração própria em conjunto com o orientador.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. GOVERNANÇA E GESTÃO DE PROCESSOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 

De acordo com ITGI (207): 

“A Governança de TI é de responsabilidade da alta administração 

(incluindo diretores e executivos), na liderança, nas estruturas 

organizacionais e nos processos que garantem que a TI da empresa 

sustente e estenda as estratégicas e objetivos da organização”.  

A gestão de processos de TI busca prover serviços de alta qualidade e mudanças 

significativas que possibilitam que as organizações olhem internamente para 

processos e pessoas, e não apenas para a tecnologia, com o foco no valor e não no 

custo, visando uma prestação de serviços e não uma visão fragmentada. 

A gestão de processos demanda a concepção e o contínuo monitoramento de 

resultados por meio de um Quadro de Indicadores de Desempenho para a constante 

avaliação do alcance das metas estabelecidas de eficácia - efetivo alcance dos 

resultados, eficiência - melhor equacionamento entre recursos utilizados para alcançar 

os resultados e efetividade - real capacidade de os resultados promoverem os impactos 

esperados (FILHO, 2010). 

A orientação baseada em processos envolve a preocupação constante com a 

otimização, a partir da incorporação crescente de tecnologias informacionais na busca 

de melhorias incrementais (orientação típica da qualidade) ou de redefinições radicais 

(orientação típica da reengenharia), tendo em vista alcançar ou superar padrões 

referenciais de desempenho (benchmarks) na satisfação das partes interessadas. A 

visão clara dos processos permite identificar eventuais alternativas extra 

organizacionais (mediante terceirizações e parcerias), as quais podem revelar-se mais 

vantajosas para os beneficiários ou para o Poder Público (FILHO, 2010). 

A figura 1 a seguir ilustra a cadeia de valor de um processo. 
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Figura 1 – Desempenho e Processo 

 

Fonte - http://www.gestaopublica.sp.gov.br/conteudo/guia/Exercicio_3.pdf 

http://www.gestaopublica.sp.gov.br/conteudo/guia/Exercicio_3.pdf
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2.2. COBIT – CONTROL OBJECTIVES FOR INFORMATION AND RELATED 

TECHNOLOGY – OBJETIVOS DE CONTROLE PARA INFORMAÇÃO 

E TECNOLOGIA RELACIONADOS 

O COBIT é uma metodologia de governança e gestão corporativa de TI, que foi 

desenvolvido e difundido pelo ISACA (Information System Audit and Control) em 

várias versões, sendo a mais atual a de número 5. Essa metodologia integra o conteúdo 

das principais metodologias publicados pelo ISACA: COBIT 4.1; Val IT; Risk IT; 

Business Model for Information Security (BMIS); IT Assurance Framework (ITAF); 

Taking Governance Forward (TGF); e Board Briefing on IT Governance 2nd Edition 

(DOURADO, 2014).  

Além disso se alinha a outros padrões de mercado como Information Technology 

Infrastructure Library (ITIL), International Organization for Standardization (ISO), 

Body Project Management of Knowledge (PMBOK), PRINCE2 e The Open Group 

Architecture Framework (TOGAF). O COBIT 5 ajuda as organizações a criar valor 

para TI, mantendo o equilíbrio entre a realização de benefícios e a otimização dos 

níveis de risco e o uso de recursos (DOURADO, 2014). 

O COBIT, portanto, é estruturado no modo hierárquico, e cada camada representa 

um conjunto de atividades ou passos. (FONSECA, 2010) 

 

Figura 2 – Arquitetura do COBIT 

Fonte: http://fatecsjc.edu.br/trabalhos-de-graduacao/wp-content/uploads/2012/04/TGCTRC_2010.pdf 

Os domínios são categorias com diversos processos, e os processos são conjuntos 

de procedimentos, e os procedimentos são o passo a passo com atividades na sua 

composição, para pôr em prática algo possível de concretizar (SANTOS, 2009). 
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Os 5 processos de governança compõem o domínio avaliar, dirigir e monitorar 

(EDM) e os 32 processos de gestão compõem os 4 domínios: 

 Alinhar, Planejar e Organizar (APO); 

 Construir, Adquirir e Implementar (BAI); 

 Entregar, Servir e Suportar (DSS) e 

 Monitorar, Avaliar e Medir (MEA). 

O COBIT define o controle para cada um dos seus processos, para auxiliar na 

definição de políticas para prover garantia de que os objetivos podem ser alcançados 

e falhas podem ser evitadas e corrigidas (ITGI, 2007). 

Utiliza de controles gerais, tais controles estão inseridos no decorrer dos processos 

de TI e seus serviços. Os controles gerais são: desenvolvimento de sistemas, 

gerenciamento de mudanças, segurança, operação de computadores (ITGI, 2007). 

Os recursos em TI precisam ser gerenciados por meio de um conjunto específico 

de processos, agregados por domínios, possibilitando a geração das informações das 

quais a organização precisa. Os recursos de TI são os aplicativos, a informação, a 

infraestrutura e as pessoas. (FONSECA, 2010) 

Uma das ferramentas mais adequada e bem utilizada são os modelos de 

maturidade, e que são utilizados para controlar os processos na área de TI. Os modelos 

de maturidade oferecem mecanismos para situar o nível que a organização está no 

momento do diagnóstico; e o modelo de maturidade se baseia em atribuir uma 

pontuação a organização (FAGUNDES, 2004). 

Tabela 2 – Nível de Maturidade do COBIT 

PONTUAÇÃO NÍVEL DESCRIÇÃO 

0 Inexistente Falta de um processo 

1 Inicial Existe o processo, porém os usuários não seguem um padrão. 

2 Repetível Os processos seguem uma lógica por diferentes pessoas, não 

existindo regras formais. 
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3 Processo 

Definido 

Os procedimentos foram definidos e documentados, porém 

há desvios nos procedimentos. 

4 Gerenciado e 

Mensurável 

Monitoramento e utilização de aplicações de gerência que 

forneça a possibilidade de mensurar o desempenho. 

5 Otimizado Os processos foram reformulados aproximando da 

perfeição, isso com base em resultados fornecidos na 

implantação de alguma prática. 

Fonte: COBIT, 2012 - ISACA. 

 

O COBIT começou, em 1996, como uma metodologia para auditoria e controles 

de TI, com foco nos objetivos de controle. Depois, em 2000, foi lançada a terceira 

versão com a inclusão de orientações para a gestão de TI. Em 2005, com o COBIT 

4.0, se tornou o framework de governança de TI, com a inclusão de processos de 

governança e compliance (conformidade). E atualmente, na quinta versão, é o 

framework integrador de governança e gestão de TI corporativa. (DOURADO, 2014). 

Figura 3 – Evolução do COBIT 

 

Fonte: ISACA, 2012, em www.isaca.org/cobit 

 

2.2.1. Processos de gestão de TI 

O COBIT 5 inclui um modelo de referência de processos, comum e 

compreensível para gerentes de TI e para gerentes de negócios operacionais, 

definindo e descrevendo em detalhes uma série de processos de governança e de 

gestão, que representam todos os processos normalmente encontrados em uma 

empresa relacionados às atividades de TI.  O modelo proposto é um modelo 

http://www.isaca.org/cobit
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completo e abrangente, mas não é o único modelo de processos possível. Cada 

empresa deve definir seu próprio conjunto de processos, considerando a sua 

situação específica. 

Incorporar um modelo operacional e uma linguagem comum para todas as 

partes envolvidas nas atividades de TI da empresa é uma das etapas mais 

importantes e críticas para uma boa governança. Isso também fornece uma 

estrutura para medir e monitorar o desempenho de TI, comunicar-se com 

prestadores de serviços e integrar as melhores práticas de gestão. 

Para o COBIT 5, uma empresa pode organizar seus processos de acordo com 

as suas necessidades, desde que a governança esteja alinha com os objetivos 

estratégicos da empresa. Ao trazer essa importante distinção entre governança e 

gestão, o COBIT 5 possibilita a realização de uma avaliação específica para os 

processos relacionados ao domínio da governança.  Uma análise do nível de 

maturidade da organização baseada nos princípios básicos do COBIT 5 pode ser 

um ponto de partida para o alinhamento da TI com o negócio. 

A figura apresenta abaixo, simplificadamente, o relacionamento entre esses 

dois domínios, detalhados a seguir:  

  Figura 4 – Necessidade do Negócio  

 

Fonte: COBIT, 2012 - ISACA. 
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2.2.1.1. Governança - Analisar, Dirigir e Monitorar (Evaluate, Direct 

and Monitor – EDM)  

Esse domínio contém cinco processos de governança, cada um com três 

práticas definidas: Analisar, Direcionar e Monitorar. 

Tabela 3 – Processos de Governança - Analisar, Dirigir e Monitorar 

EDM01 Assegurar Estabelecimento e Manutenção do Framework de Governança 

EDM02 Assegurar Entrega dos Benefícios 

EDM03 Assegurar Otimização do Risco 

EDM04 Assegurar Otimização dos Recursos 

EDM05 Assegurar Transparência aos Interessados 

Fonte: COBIT, 2012 - ISACA. 

 

2.2.1.2. Gestão - Planejar, Construir, Executar e Monitorar (Plan, 

Build, Run and Monitor - PBRM)  

Esses quatro domínios contemplam ao todo 32 processos, que fornecem 

cobertura ponta a ponta da TI dentro da organização.  Embora, a maioria deles 

requeira atividades de planejamento, implementação, execução e monitoração 

dentro do processo ou dentro da questão específica que estiver sendo abordada 

- por exemplo, qualidade, segurança - eles estão posicionados nos domínios 

considerando o que é geralmente a área mais relevante da atividade, conforme 

listado nas seções abaixo. 

 

2.2.1.3. Alinhar, Planejar e Organizar (Align, Plan and Organise – 

APO) 

Tabela 4 – Processos de Alinhar, Planejar e Organizar 

APO01 Gerenciar Framework de Gerenciamento de TI 

APO02 Gerenciar Estratégia 

APO03 Gerenciar Arquitetura Empresarial 

APO04 Gerenciar Inovação 

APO05 Gerenciar Portfólio 

APO06 Gerenciar Orçamento e Custos 

APO07 Gerenciar Recursos Humanos 

APO08 Gerenciar Relacionamentos 

APO09 Gerenciar Acordos de Serviço 

APO10 Gerenciar Fornecedores 

APO11 Gerenciar Qualidade 
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APO12 Gerenciar Riscos 

APO13 Gerenciar Segurança 

Fonte: COBIT, 2012 - ISACA. 

 

2.2.1.4. Construir, Adquirir e Implementar (Build, Acquire and 

Implement – BAI) 

Tabela 5 – Processos de Construir, Adquirir e Implementar 

BAI01 Gerenciar Programas e Projetos 

BAI02 Gerenciar Requerimentos 

BAI03 Gerenciar Identificação e Construção de Soluções 

BAI04 Gerenciar Disponibilidade e Capacidade 

BAI05 Gerenciar Habilitação de Mudança Organizacional 

BAI06 Gerenciar Mudanças 

BAI07 Gerenciar Aceite da Mudança e Transição 

BAI08 Gerenciar Conhecimento 

BAI09 Gerenciar Ativos 

BAI10 Gerenciar Configuração 

Fonte: COBIT, 2012 - ISACA. 

 

2.2.1.5. Entregar, Prover serviço e Suportar (Deliver,Service and 

Support) 

Tabela 6 – Processos de Entregar, Prover serviço e Suportar 

DSS01 Gerenciar Operações 

DSS02 Gerenciar Requisição de Serviço e Incidentes 

DSS03 Gerenciar Problemas 

DSS04 Gerenciar Continuidade 

DSS05 Gerenciar Segurança dos Serviços 

DSS06 Gerenciar Controles dos Processos de Negócio 

Fonte: COBIT, 2012 - ISACA. 

 

2.2.1.6. Monitorar, Avaliar e Aferir (Monitor, Evaluate and Assess - 

DSS) 

Tabela 7 – Processos de Monitorar, Avaliar e Aferir 

MEA01 Monitorar e Avaliar Desempenho e Conformidade 

MEA02 Monitorar e Avaliar Sistemas de Controle Interno 

MEA03 Monitorar e Avaliar Conformidade com Requerimentos Externos 

Fonte: COBIT, 2012 - ISACA. 
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2.2.2. Princípios chaves para gestão de processo de TI 

O COBIT 5 apresenta cinco princípios chaves para a gestão de processos de TI, 

que, junto aos sete habilitadores, são a base para a construção de um framework 

que otimiza o investimento na tecnologia de informação e o seu uso para o 

benefício das partes interessadas. 

• Princípio 1 - Atendimento às necessidades das partes interessadas 

(stakeholders) – O COBIT 5 provê todos os processos requeridos e outros 

habilitadores para suportar a criação de valor ao negócio; 

• Princípio 2 – Cobertura organizacional ponta-a-ponta – Abrange todas as 

funções e processos dentro da organização, tratando informação e 

tecnologia como ativos que precisam ser negociados como qualquer outro 

bem dentro da organização; 

• Princípio 3 – Aplicação de um framework único e integrado – Metodologia 

que deve estar alinhando com outras normas e melhores práticas e que 

sirva como padrão geral para a governança da TI corporativa. 

• Princípio 4 – Aplicação de abordagem holística – Define um conjunto de 

habilitadores para apoiar a implementação de uma governança global e um 

sistema de gestão da TI corporativo.  

Os habilitadores que devem ser considerados para ajudar a promover a 

realização dos objetivos da empresa e entregar valor são: 

o Princípios, políticas e estruturas 

o Processos 

o Estruturas organizacionais 

o Cultura, ética e comportamento 

o Informação 

o Serviços, infraestrutura e aplicações 

o Pessoas, habilidades e competências 
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• Princípio 5 – Distinção de Governança e Gerenciamento – O modelo de 

referência de processos do COBIT 5 subdivide os processos de governança 

e de gestão de TI em duas áreas principais - governança e gestão - divididas 

em domínios, que englobam diferentes processos, práticas e atividades, 

exigindo assim diferentes estruturas organizacionais, e servindo a 

diferentes objetivos dentro da organização. 
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2.3. ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Biblioteca de 

Infraestrutura de Tecnologia da Informação 

A sigla ITIL significa: Information Technology Infrastructure Library (Biblioteca 

de Infraestrutura de Tecnologia da Informação) (FONSECA, 2010). 

O ITIL é um conjunto de melhores práticas com intuito de aumentar a eficácia no 

gerenciamento e gestão de serviços de TI, e que proporciona uma série de 

características, tais como: qualidade, desempenho, segurança e etc (FONSECA, 

2010). 

Essa metodologia foi criada pela secretaria de comércio (Office of Government 

Commerce, OGC) do governo inglês, por meio de um estudo desenvolvido por 

consultores e especialistas em Governança. O ITIL é de domínio público, isto é, 

qualquer indivíduo pode adquirir e aplicar (FONSECA, 2010). 

O ITIL é uma biblioteca, sua composição são livros que possuem visões de 

gerenciamento e gestão de serviços por meio de processos. O principal objetivo da 

criação do ITIL foi modelar algo que fosse possível implantar em qualquer local, 

independente do ramo do negócio. (FONSECA, 2010) 

A biblioteca ITIL tem como uma das metas a redução de custos numa organização, 

melhorando bruscamente seu desempenho, provendo mecanismos que atuam sobre os 

serviços garantindo sua disponibilidade total, garantindo eficiência nos processos e 

segurança. (FONSECA, 2010) 

Promover a centralização do controle, removendo gargalos existentes na 

infraestrutura, por trabalhar de modo proativo realizando alinhamento da TI com os 

objetivos de negócio. (FONSECA, 2010) 
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Composição básica da biblioteca ITIL: 

Figura 5 - Composição da Biblioteca ITIL 

 

Fonte: http://fatecsjc.edu.br/trabalhos-de-graduacao/wp-content/uploads/2012/04/TGCTRC_2010.pdf 

Em junho de 2007, foi lançada a ITIL versão 3, ou simplesmente ITIL V3. A 

mudança mais significativa é a organização dos processos de gerenciamento de 

serviços em uma estrutura de ciclo de vida de serviços. Segundo Fernandes e Abreu 

(2008, p. 272), a ITIL V3 mostra a maturidade que a disciplina de gerenciamento de 

serviços de TI adquiriu ao longo do tempo, trazendo e enfatizando conceitos como 

integração da TI ao negócio, portfólios dinâmicos de serviços e mensuração do valor 

do negócio. 
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A figura mostra a evolução das versões da ITIL. 

Figura 6 – Evolução das versões da ITIL 

 

Fonte: ITGI, 2006, p. 18 
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2.4. PMBOK - Project Management Body of Knowledge – Guia de melhores 

práticas de Gerenciamento de Projetos 

O Guia PMBOK 4° Edição (Project Management Body of Knowledge) é um guia 

que reúne um conjunto de conhecimentos sobre projetos. As práticas inseridas no 

Guia PMBOK 4° Edição são aplicadas a diversas áreas, e os conhecimentos expostos 

neste guia são aplicados em qualquer projeto. (FONSECA, Aparecida Vieira da – 

2010) 

Possui um vocabulário específico, e serve para os diretores, gerentes, clientes, 

educadores, consultores e pesquisadores. O Guia PMBOK 4° Edição assegura uma 

comunicação adequada para cada nível dos participantes. 

Essa comunicação ocorre por meio do conhecimento do Guia PMBOK 4° Edição, 

pela acepção dos seus principais conceitos. Com esse conhecimento pode-se obter 

uma conceituação do termo “projeto”, que o Guia PMBOK 4° Edição define como: 

um esforço de tempo limitado para criar um produto, serviço ou resultado com 

exclusividade. Os projetos são uma forma de realizar a organização das atividades 

numa instituição, quando esta não consegue este feito no decorrer de sua rotina (GUIA 

PMBOK 4° Edição, 2008). 

O Guia PMBOK 4° Edição abrange as diversas áreas, que podem envolver todos 

os eixos de um projeto. As áreas definidas no Guia PMBOK 4° Edição são nove, 

conforme a figura abaixo. 

  



 

 

33 

 

Figura 7 – Áreas de atuação do Guia PMBOK 4° Edição 

 

Fonte: Guia PMBOK 4° Edição 

 

O Guia PMBOK 5ª edição, lançada em 2013, vem com uma nova organização em 

sua estrutura que explicita e melhora o entendimento dos processos de gerenciamento 

cruciais para aumentar a taxa de sucesso nos projetos empreendidos (PIZE, Adilson). 

O Guia PMBOK 5ª edição possui 5 grupos de processos que abrangem nessa nova 

versão 10 áreas de conhecimento, que são apresentados em 47 processos, sugeridos 

necessários e aplicáveis para se gerenciar um projeto, do início ao fim, ou seja, até a 

sua entrega. 

No Guia PMBOK 5ª edição, as alterações no quantitativo de processos foram: 

Iniciação (02), Planejamento (24), Execução (08), Monitoramento e Controle (11) e 

Encerramento (02). 

A mudança mais significativa no Guia PMBOK 5ª edição, foi a criação da 10ª área 

de conhecimento: o “Gerenciamento de Partes Interessadas” com quatro processos: 

 Identificar as partes interessadas; 

 Planejar o gerenciamento das partes interessadas; 

 Gerenciar o envolvimento das partes interessadas; 
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 Controlar o envolvimento das partes interessadas 

 

As áreas definidas no Guia PMBOK 5° Edição são 10, conforme a figura abaixo. 

Figura 8 - Áreas de atuação do Guia PMBOK 5° Edição 

 

Fonte: Guia PMBOK 5° Edição 

 

2.5. GESTÃO DE PROCESSOS NO SETOR PÚBLICO 

 

2.5.1. Comparação com o setor privado 

No entanto, a gestão de processos de TI no setor público requer uma 

abordagem diferenciada do setor privado. Os projetos públicos são controlados 

por governos eleitos e exigem um acompanhamento através de auditorias e 

prestações de contas necessariamente transparentes. Os recursos são alocados em 

orçamentos cuja preparação, discussão e aprovação, compõem um processo 

significativamente mais complexo, quando comparado ao setor privado. Os 

orçamentos aprovados, em muitos casos, precisam ser utilizados dentro de um 

mesmo ano fiscal. 

A transitoriedade dos governantes e consequentemente da Alta Administração 

implica na necessidade de cuidados especiais para garantir a continuidade de 

projetos de execução plurianual. O planejamento deve considerar um espectro 

mais abrangente de leis e regulamentos, como é o caso de compras e contratação 

de serviços. 
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A tabela 8 abaixo demostra as principais diferenças entre o setor público e o 

setor privado, que devem ser consideradas não para justificar a impossibilidade de 

gerir processos de TI nas instituições públicas, mas como motivadores para que 

todos os stakeholders envolvidos, em especial a Alta Administração e os gestores, 

tenham consciência das armadilhas e dificuldades existentes. 

 

Tabela 8 – Setor Privado x Setor Público 

 Setor Privado Setor Público 

Objetivo 

Estratégico Geral 

Competitividade Efetividade da Missão 

Institucional 

Objetivos 

Financeiros 

Lucro, crescimento, conquista de 

mercado 

Redução de custos, eficiência 

Valores Inovação, criatividade, 

reconhecimento, boa imagem 

Accountability, equidade, 

integridade 

Resultado 

desejado 

Satisfação do consumidor Satisfação do cidadão 

Stakeholders Acionistas, proprietários, 

mercado 

Contribuintes, demais 

Poderes, servidores públicos, 

lobistas 

Prioridades 

Orçamentárias 

definidas por: 

Demanda dos consumidores Lideranças, planejadores, 

parlamentares 

Justificativa para 

o sucesso 

Proteção de propriedade 

intelectual e de capital 

Bem-Estar social 

Segurança Nacional 

Fatores-chave de 

sucesso 

Taxa de crescimento, 

rendimentos, participação no 

mercado, singularidade, avanço 

tecnológico 

Práticas gerenciais melhores; 

Economia de escala; 

Regularidade; Tecnologia 

padronizada 

Fonte:  

  

2.5.2. Governança de Tecnologia da Informação na Administração Pública  

De acordo com o relatório de avaliação da Governança de Tecnologia da 

Informação na Administração Pública Federal, constante no acórdão 2.585/2012-

TCU-Plenário, em boa parte dos órgãos do setor público do Governo Federal há 

falta de Governança de TI. As causas primárias englobam: baixa 

representatividade das áreas de TI; falta de maturidade e/ou capacidade das áreas 
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de TI; dependência de fornecedores externos. Seguem alguns dados deste 

levantamento: 

a) Liderança da Alta Administração 

o 63% NÃO estabeleceram indicadores de desempenho de TI  

o 77% NÃO acompanham os indicadores de benefícios dos 

principais sistemas de informação 

b) Segurança da Informação 

o 55% NÃO possuem política corporativa de segurança da 

informação 

o 76% NÃO inventariam os ativos de informação 

o 83% NÃO classificam a informação para o negócio 

o 84% NÃO gerenciam os incidentes de segurança da informação 

o 90% NÃO analisam os riscos aos quais a informação está 

submetida 

c) Planejamento e Gestão de Contratos de TI 

o 69% NÃO possuem processo formal de gestão de contratos de TI  

o 82% NÃO possuem processo formal de planejamento de 

contratações de TI 

d) Gestão de Serviços de TI 

o 76% NÃO realizam gestão de nível de serviços de TI 

o 78% NÃO realizam gestão financeira dos serviços de TI 

o 83% NÃO realizam gestão de continuidade dos serviços de TI 
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2.5.2.1. Alinhamento estratégico entre TI e área de negócio – Entrega 

de valor pela TI 

O valor que a TI agrega aos negócios é função do grau pelo qual a área de 

TI está alinhada com os negócios e atinge as expectativas (ITGI, 2003, P.20). 

No setor público brasileiro, de acordo com o Acórdão 1.603/2008 (Brasil, 

2008c, p.6) faz-se necessário o alinhamento de todos os planos, recursos e 

unidades organizacionais para obter uma gestão mais eficiente. Com esse 

alinhamento pode-se estabelecer prioridades e ações a serem realizadas na área 

de TI. 

 

Neste mesmo acórdão (Brasil, 2008c, p.7), as consequências dessas 

fragilidades são: 

a) Suporte ineficaz da área de TI na consecução da missão da 

organização; 

b) Decisões dos gestores de TI incompatíveis com as necessidades da 

organização; 

c) Alocação indevida de recursos de TI por falta de entendimento 

sobre as prioridades da organização; 

d) Desperdício de recursos devido a decisões erradas acerca da 

alocação de recursos de TI. 

 

2.5.2.2. Gerenciamento dos riscos relacionados à TI 

Para o ITGI, Instituto de Governança de Tecnologia da Informação (2003, 

p. 19), a Governança de TI está preocupada com duas coisas: “que a TI 

entregue valor para os negócios e que os riscos sejam mitigados ...”. 

O gerenciamento dos riscos de TI não tem o intuito de proteger só área de 

tecnologia, mas abrange os negócios da organização, para garantir a proteção 

às informações. 

Conforme o Acórdão 1.603/2008 (Brasil, 2008c, p.30), a ausência de 

análise de riscos impossibilita que o gestor da organização possa priorizar as 
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ações e investimentos, utilizando critérios claros, direcionados às 

necessidades da organização. As consequências dessas fragilidades seriam: 

a) Estabelecimento inadequado de prioridade para ações de segurança; 

b) Desperdício de recursos em ações não-prioritárias, enquanto outras 

mais críticas deixam de ser realizadas. 

 

2.5.2.3. Gerenciamento do desempenho da TI 

O desempenho organizacional é formado de pessoas, processos, métodos, 

ferramentas e indicadores estruturados para coletar, descrever e representar 

dados. 

No Acórdão 1.603/2008 (Brasil, 2008c, p.37), o TCU registra que “a 

prestação de um bom serviço para o cidadão é, em última instância, o negócio 

de toda instituição pública”, e que a disponibilidade, o desempenho e o tempo 

de solução devem constar em indicadores para o estabelecimento de acordos 

de níveis de serviço adequados, a fim de serem verificados e tratados quando 

ocorrer falhas e também para atender às necessidades de negócio. 

 

2.5.2.4. Gerenciamento dos recursos de TI 

De acordo com a definição do ITGI (2007, p. 12), os recursos de TI podem 

ser definidos como: informação, aplicações, infraestrutura e pessoas. 

O gerenciamento dos recursos de TI objetiva ampliar o conhecimento e 

aperfeiçoar a infraestrutura de tecnologia da organização, para que a TI possa 

auxiliar a organização a atingir seus objetivos e garantir a manutenção dos 

seus serviços (LUNARDI, 2008). 

No setor público é importante gerenciar os recursos empregados na área 

de Tecnologia da Informação, para que a instituição possa atingir seus 

objetivos e evitar gastos desnecessários da área de TI, que possam gerar 

prejuízos diretos e indiretos aos cofres públicos (BRASIL, 2008c). 

No Acórdão 140/2005-TCU-Plenário, o relator expressa sua preocupação 

com os recursos humanos da área de TI de toda a administração pública: 

Existe, pois, um núcleo de atividades de informática que são estratégicas: 

ou porque lidam com informações privilegiadas, ou porque tratam da 

fiscalização dos contratos, ou porque delas depende o funcionamento do 
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próprio setor e das demais unidades que utilizam seus serviços, ou porque 

envolvem a tomada de decisão sobre a realização de despesas de vulto na 

aquisição de bens e contratação de serviços. Quando essas atividades não são 

regularmente executadas, as chances de serem causados prejuízos à 

Administração aumentam consideravelmente. Portanto, não é razoável que 

esses encargos sejam exercidos por servidores sem qualificação ou, dado o 

conflito de interesses, sejam “delegados” a pessoal terceirizado em razão das 

deficiências no quadro do órgão público (BRASIL, 2005). 

No Acórdão 1.603/2008 (Brasil, 2008 e 2008c), o TCU registra: 

 Preocupação com a falta de procedimentos adequados à segurança 

das informações. 

 O desenvolvimento de sistemas de informação, como principal 

atividade das áreas de TI, que tem impacto na qualidade dos serviços 

prestados para os cidadãos. 

  As fragilidades na gestão de mudanças, na gerência de incidentes 

e na gestão de capacidades e compatibilidade. 

 Preocupação decorrente do aumento da importância estratégica da 

TI para as organizações, devido ao risco de pessoal não qualificado 

suficiente para exercer as atividades. 

 

2.5.2.5. Controle e responsabilização pelas decisões de TI 

A definição clara e sem ambiguidade dos papéis e das responsabilidades 

das partes envolvidas são muito importantes para uma Gestão de Processos de 

TI mais eficiente e eficaz. Deve-se ter uma ou mais pessoas encarregadas pela 

execução das atividades e pela prestação das contas, para assegurar que a 

missão seja cumprida. 

No Acórdão 2.471 (Brasil, 2008b, p.3): 

a) Em geral, os setores de TI estão posicionados de forma inadequada 

na estrutura organizacional; 

b) Nos setores de TI, em geral, não há estrutura definida, há algum 

papel sensível sem responsabilidade definida ou sem responsável 
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ou o papel sensível está ocupado por alguém que não é servidor ou 

empregado público; 

c) Em alguns entes, o quadro de pessoal de TI não é suficiente para 

desempenhar as atribuições da área ou atender às necessidades das 

demais unidades integrantes desses entes. Há situação em que as 

atividades ligadas à coordenação, à fiscalização e ao controle das 

ações do setor não são executadas com eficiência e eficácia e as 

atividades ligadas ao planejamento estratégico de informática, à 

coordenação, à fiscalização e ao controle das ações do setor não 

estão acometidas a servidores do ente jurisdicionado; 

d) Não há carreiras especificas para pessoal de TI na Administração 

Pública Federal Direta, o que constitui, de forma significativa, para 

a evasão do pessoal mais qualificado. 
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3. MÉTODO DE PESQUISA 

Neste capítulo serão demonstrados os procedimentos que foram adotados para a 

condução da pesquisa. Será abordado as suas etapas, bem como o método a ser utilizado. 

 

3.1. ETAPAS DA PESQUISA 

A pesquisa deve ser conduzida com todo o rigor possível e, assim, deve ser 

convenientemente planejada. A partir do planejamento é possível prever as etapas que 

deverão ser executadas e, também, estimar o tempo que deverá ser gasto em cada uma 

delas. 

O presente estudo será conduzido com base nas etapas expostas na Figura a seguir: 

 

Figura 9 – Estrutura metodológica da dissertação 

 

Fonte: Elaboração própria em conjunto com o orientador.  
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3.2. DELINEAMENTOS DA PESQUISA 

A pesquisa foi conduzida com base nos seguintes procedimentos: 

1. Revisão da literatura – implementado no capítulo 2, onde por meio de 

síntese da literatura buscou-se demonstrar a relevância do assunto 

informações na literatura existente para que as questões pudessem ser 

respondidas. 

2. Pesquisa de campo – definição do enquadramento do objeto de estudo – 

dentro de seus parâmetros, o que sustentará as conclusões apresentadas ao 

final. 

3. Apresentação dos resultados – os dados foram apresentados de acordo a 

demonstração das evidências foram encontradas por meio da pesquisa de 

campo. 

4. Discussão – uma discussão sobre a questão de implantação da gestão de 

processos no setor público e setor privado 

5. Conclusão – foram apresentadas as conclusões referentes aos objetivos do 

trabalho, considerações finais e sugestões para novas pesquisas 

 

3.3. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

A conjugação das vertentes teórica e pesquisa de campo sustenta as conclusões do 

estudo, além de indicar novas possibilidades para pesquisas complementares. 

Para desenvolvimento deste trabalho, será utilizado o método dedutivo de 

raciocínio, segundo o qual, parte-se de uma premissa maior já estabelecida e 

cientificamente comprovada, promovendo o enquadramento da hipótese específica – 

objeto de estudo – dentro de seus parâmetros, o que sustentará as conclusões 

apresentadas ao final. 

Tal metodologia tem como contraponto o método indutivo, em que a análise 

científica parte de casos individuais para, por experiência empírica, levar a um padrão 

de resultado por agrupamento de resultados semelhantes. 

 

3.4. PESQUISA DE CAMPO 

Para a coleta de dados utilizou-se a técnica denominada grupo focal, que na 

instituição foi denominada de “Workshop”, por permitir um espaço para 
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aperfeiçoamento de opiniões com o objetivo de realizar a identificação dos processos 

de TI mais relevantes para a instituição. 

Um grupo focal é um grupo de discussão informal e de tamanho reduzido, com o 

propósito de obter informações de caráter qualitativo em profundidade. É uma técnica 

rápida e de baixo custo para avaliação e obtenção de dados e informações qualitativas, 

fornecendo as áreas de TI da instituição uma grande riqueza de informações sobre 

processos de TI mais relevantes para a instituição. (GOMES & BARBOSA, 1999) 

As discussões do grupo focal foram direcionadas em 3 dias de workshop. Antes 

do início dos Workshops foram realizados seminários para alinhar o conhecimento e 

explicar o procedimento aos participantes da TI. 

Para a composição da equipe, foram envolvidos o Subsecretário de Tecnologia da 

Informação, o Diretor de Tecnologia, os gerentes funcionais e os gerentes de projetos, 

todos com mais de 15 anos de experiência na área de Tecnologia da Informação e 

formação em gerenciamento. Ao todo a equipe foi composta por 9 a 10 pessoas mais 

um mediador do Workshop. 

O objetivo desse momento foi realizar a análise situacional, buscando o 

conhecimento da situação atual, procurando identificar, priorizar e analisar os 

processos de TI mais relevantes, sempre com a perspectiva de uma atividade 

participativa, que considerou as explicações diversas dos diferentes atores sobre os 

problemas de suas áreas. 

Esse é o grande diferencial do diagnóstico situacional e que constituiu um grande 

desafio aos participantes do grupo focal. 

O workshop seguiu as seguintes etapas:  

1. Seminário Técnico com 2 horas de duração, no qual foram apresentados 

os seguintes assuntos: 

a. Conceitos Básicos de Governança 

b. Governança no Setor Privado x Governança no Setor Público 

c. O que é Governança de TI 

d. Benefícios da adoção da Governança de TI 

e. Melhores práticas de Governança e Gestão de TI 

f. Conceitos Básicos do COBIT 5 (Lançamento da nova versão) 
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g. Implementação de Governança de TI com base no COBIT 5 

h. Comparativo entre as versões COBIT 4.1 e COBIT 5 

i. Correspondência entre Processos existentes e Processos COBIT 

j. BSC - Revisão Conceitual 

k. Diretrizes para a Priorização dos Processos de TI 

 

2. Seminário Executivo com 1 hora de duração, no qual foram apresentados 

os seguintes assuntos: 

a. O papel da Governança no Segmento Público 

b. Governança Corporativa x Governança de TI 

c. O que é Governança de TI 

d. Benefícios da adoção da Governança de TI 

e. Os processos de Governança e Gestão de TI com base no 

framework COBIT 5 

f. Diretrizes para a Priorização dos Processos de TI da instituição 

 

3. Identificação dos processos de TI mais relevantes para a instituição por 

meio de método sistemático que considerou as seguintes planilhas do 

COBIT 5, bem como o relacionamento entre elas: 

a. Objetivos de negócios genéricos 

b. Objetivos genéricos de TI 

c. Pontos de Dor 

d. Cenários de Riscos 

O detalhamento do método utilizado e a análise dos dados estão apresentados na 

seção 5 deste documento. 
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Vale destacar que foram atribuídos pesos mais elevados para os resultados da 

priorização de processos baseados nos “Pontos de dor” e nos “Cenários de Risco”, 

que permitem um foco nas melhorias relacionadas às questões mais urgentes e que 

estão sendo vivenciadas pela TI, favorecendo o atingimento de resultados mais 

rápidos e permitindo que o valor agregado possa ser demonstrado em áreas que são 

mais sensíveis para a organização.  

Os desafios e as dificuldades encontrados foram relacionados para atender as 

expectativas dos envolvidos, pois havia processos considerados relevantes e que 

não receberam pontuação por não existirem na tabela de “Cenários de Riscos”. 

  

 

  



 

 

46 

 

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1. MÉTODO PARA CLASSIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE TI 

 
Fonte: Elaborado pelo consultor Renato Jesus da empresa PrimeUp. 

 

 

4.2. MÉTODO PARA PRIORIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TI 

 
Fonte: Elaborado pelo consultor Renato Jesus da empresa PrimeUp. 
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4.3. MÉTODO PARA CONSOLIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE TI 

 
Fonte: Elaborado pelo consultor Renato Jesus da empresa PrimeUp. 

 

4.4. IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS “OBJETIVOS DE NEGÓCIO”  

Nesta etapa, foi realizada reunião presencial com o Diretor de TI, os gerentes 

funcionais e os gerentes de projeto de TI. Cada participante recebeu uma lista dos 

objetivos genéricos de negócio do COBIT 5, apresentados na tabela abaixo, para 

indicar a prioridade de cada objetivo, conforme a classificação A = Alta, M = Média 

ou B = Baixa. A priorização final de cada objetivo foi a classificação geral da maioria 

dos participantes.  

Tabela 9 – Identificação dos principais “Objetivos de Negócio” 

Dimensão BSC Objetivos genéricos de negócios 

Financeira 1.  Valor para as partes interessadas sobre os investimentos em 

negócios 

2. Portfólio de produtos e serviços competitivos 

3. Risco do negócio gerenciado (salvaguarda de ativos) 

4. Cumprimento das leis e regulamentações externas 

5. Transparência financeira 

Cliente 6. Cultura de serviço orientada para o cliente 

7. Continuidade de serviço de negócios e disponibilidade 

8. Respostas ágeis para um ambiente de negócios em constante 

mudança 

9. Tomada de decisões estratégicas com base em informações 

10. Otimização dos custos de prestação de serviços 

Interna 11. Otimização da funcionalidade de processos de negócios 

12. Otimização dos custos de processos de negócios 
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13. Programas de mudança de negócios gerenciados 

14. Produtividade operacional e de pessoal 

15. Conformidade com as políticas internas 

Aprendizagem e 

crescimento 

16. Pessoas qualificadas e motivadas 

17. Produto e da cultura da inovação empresarial 

Fonte: COBIT, 2012 - ISACA. 

 

4.5. IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS “PONTOS DE DOR” 

Nesta etapa, foi realizada reunião presencial com os mesmos participantes da 

etapa I. Cada participante recebeu uma lista dos “Pontos de Dor” do COBIT 5, 

apresentados na tabela abaixo, para classificar cada “ponto de dor” causado por 

deficiências de TI de acordo com a situação atual da instituição, indicando as 

ocorrências como A = Alta, M = Média ou B = Baixa. O resultado final de cada “ponto 

de dor” foi definido pela classificação geral da maioria dos participantes.  

Tabela 10 – Identificação dos principais “Pontos de Dor” 

# Descrição 

1 Frustação do negócio com as falhas das iniciativas habilitadas por TI, gerando 

custos de TI e uma percepção de baixo valor do negócio 

2 Ocorrência de incidentes significantes relacionados aos riscos do negócio 

relacionados a TI, como perda de dados ou falha de projeto 

3 Problemas recorrentes de entrega nos serviços terceirizados, tais como acordos de 

níveis de serviço não sendo atingidos 

4 Falha em atender a requerimentos regulatórios ou contratuais 

5 TI limitando a capacidade de inovação da organização e a agilidade do negócio. 

6 Apontamentos regulares da Auditoria sobre o baixo desempenho da TI ou relatos 

sobre problemas de qualidade dos serviços 

7 Gastos de TI sem transparência ou inadequados 

8  Duplicação ou sobreposição entre iniciativas ou desperdício de recursos 

9 Recursos de TI insuficientes, pessoal de TI com habilidades inadequadas ou 

insatisfação/desinteresse do pessoal 

10 Mudanças habilitadas por TI falhando de forma frequente em atender as 

necessidades do negócio com entrega tardia ou acima do orçamento 

11 Esforços para assegurar a garantia de TI são múltiplos e complexos 

12 Membros da Diretoria ou Gerentes Seniores são relutantes para se engajarem com 

a TI ou há uma falta de comprometimento e satisfação Dos patrocinadores do 

negócio em relação a TI 

13 Modelos complexos de operação da TI 

Fonte: COBIT, 2012 - ISACA. 
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4.6. IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS “CENÁRIOS DE RISCO” 

Nesta etapa, foi realizada reunião presencial com os mesmos participantes das 

etapas anteriores. Cada participante recebeu uma lista dos “Cenários de riscos” do 

COBIT 5, apresentados na tabela abaixo, para indicar a probabilidade de ocorrência 

de cada cenário conforme a situação atual da instituição, classificando como A = Alta, 

M = Média ou B = Baixa. O resultado final de cada cenário foi definido pela 

classificação geral da maioria dos participantes.  

 

Tabela 11 – Identificação dos principais “Cenários de risco” 

# Descrição 

1 Seleção de Programas / Projetos de TI 

2 Novas Tecnologias 

3 Seleção de Tecnologia 

4 Tomada de decisão sobre investimento em TI 

5 Responsabilização do Negócio por áreas TI 

6 Encerramento de projeto de TI 

7 Economia de portfólio e projetos de TI 

8 Agilidade e Flexidade Arquitetural 

9 Integração da TI com os processos de negócio 

10 Implementação de Software 

11 Entrega de Projeto 

12 Qualidade de Projeto 

13 Estado da infraestrutura de tecnologia 

14 Idade das aplicações de software 

15 Conformidade Regulatória 

16 Seleção/Desempenho de fornecedores terceirizados 

17 Roubo de Infraestrutura 

18 Destruição de infraestrutura 

19 Pessoal de TI 

20 Habilidades e especialização de TI 

21 Integridade de Software 

22 Infraestrutura (hardware) 

23 Desempenho de software 

24 Capacidade dos Sistemas 

25 Idade da tecnologia de software 

26 Vírus (malware) 

27 Ataques lógicos 
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28 Meios de informação 

29 Desempenho da infra de apoio 

30 Situações de mercado 

31 Integridade do banco de dados 

32 Invasão lógica 

33 Erros operacionais de TI 

34 Conformidade Contratual 

35 Questões Ambientais 

36 Ações da Natureza 

Fonte: COBIT, 2012 - ISACA. 

 

4.7. IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS OBJETIVOS GENÉRICOS DE TI 

A PARTIR OBJETIVOS GENÉRICOS DE NEGÓCIO 

Esta etapa foi realizada pelo consultor em Governança de TI, que utilizou a tabela 

do COBIT 5 de correlação entre os objetivos genéricos de negócio e os objetivos 

genéricos de TI para identificação dos principais objetivos de TI. 

Para isso, foi atribuído a cada objetivo de negócio a classificação obtida na etapa 

1, conforme ilustrado no quadro a seguir, e aplicou-se o método de priorização, que 

considerou os seguintes pontos: 

Para cada relevância, atribuiu-se o seguinte peso: 

 

   Tabela 12 – Identificação dos principais objetivos genéricos de TI a partir objetivos genéricos de 

negócio - Relevância 

Relevância 

(A) Alta 5 

(M) Média 3 

(B) Baixa 1 

Fonte: Elaborado pelo consultor Renato Jesus da empresa PrimeUp em conjunto Diretoria de 

Tecnologia da Informação. 

 

A matriz apresentada indica se o relacionamento entre o Objetivo de Negócio e 

Objetivo de TI é (P) Principal ou (S) Secundário, de acordo com o COBIT 5. Para 

cada tipo de relacionamento aplicou-se o seguinte peso: 
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Tabela 13 – Identificação dos principais objetivos genéricos de TI a partir objetivos genéricos de 

negócio - Relacionamento 

Relacionamento 

(P) Principal 3 

(S) Secundário 1 

Fonte: Elaborado pelo consultor Renato Jesus da empresa PrimeUp em conjunto Diretoria de 

Tecnologia da Informação. 

 

Para cada objetivo de TI, a coluna total representa o somatório de todas as 

multiplicações do peso do seu relacionamento pelo peso da relevância de cada 

objetivo de negócio; 

A relevância final de cada objetivo é a conversão do total acima em categorias A 

(Alta), M (Média) e B (Baixa), de acordo com o posicionamento do total dentro dos 

Quartis estabelecidos abaixo: 

 

Tabela 14 – Identificação dos principais objetivos genéricos de TI a partir objetivos genéricos de 

negócio - Quartis 

QUARTIS 

Segundo Quartil 41 

Terceiro Quartil 47,5 

Fonte: Elaborado pelo consultor Renato Jesus da empresa PrimeUp em conjunto Diretoria de 

Tecnologia da Informação. 

 

4.8. PRIORIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TI MAIS RELEVANTES A 

PARTIR OBJETIVOS DE TI 

Esta etapa foi realizada pelo consultor em Governança de TI, que utilizou a tabela 

do COBIT 5 de correlação entre os objetivos genéricos de negócio e os objetivos 

genéricos de TI para identificação dos principais objetivos de TI.  

Para isso, foi atribuído a cada objetivo de negócio a classificação obtida na etapa 

1, conforme ilustrado no quadro a seguir, e aplicou-se o método de priorização, que 

considerou os seguintes pontos: 

Para cada relevância, atribuiu-se o seguinte peso: 
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Tabela 15 – Priorização dos processos de TI mais relevantes a partir objetivos de TI - Relevância 

Relevância 

(A) Alta 5 

(M) Média 3 

(B) Baixa 1 

Fonte: Elaborado pelo consultor Renato Jesus da empresa PrimeUp em conjunto Diretoria de 

Tecnologia da Informação. 

 

A matriz apresentada indica se o relacionamento entre o Objetivo de Negócio e 

Objetivo de TI é (P) Principal ou (S) Secundário, de acordo com o COBIT 5. Para 

cada tipo de relacionamento aplicou-se o seguinte peso: 

 

Tabela 16 – Priorização dos processos de TI mais relevantes a partir objetivos de TI – 

Relacionamento 

Relacionamento 

(P) Principal 3 

(S) Secundário 1 

Fonte: Elaborado pelo consultor Renato Jesus da empresa PrimeUp em conjunto Diretoria de 

Tecnologia da Informação. 

 

Para cada objetivo de TI, a coluna total representa o somatório de todas as 

multiplicações do peso do seu relacionamento pelo peso da relevância de cada 

objetivo de negócio; 

A relevância final de cada objetivo é a conversão do total acima em categorias A 

(Alta), M (Média) e B (Baixa), de acordo com o posicionamento do total dentro dos 

Quartis estabelecidos abaixo: 

 

Tabela 17 – Priorização dos processos de TI mais relevantes a partir objetivos de TI - Quartis 

Quartis 

Segundo Quartil 54 

Terceiro Quartil 59 

Fonte: Elaborado pelo consultor Renato Jesus da empresa PrimeUp em conjunto Diretoria de 

Tecnologia da Informação. 

 



 

 

53 

 

4.9. PRIORIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TI MAIS RELEVANTES A 

PARTIR DOS PONTOS DE DOR 

Esta etapa foi realizada pelo consultor em Governança de TI, que utilizou a tabela 

do COBIT 5 de correlação entre os processos do COBIT e os “pontos de dor” de TI 

para identificação dos principais processos de TI.  

Para isso, foi atribuído a cada processo do COBIT a classificação obtida na etapa 

1, conforme ilustrado no quadro a seguir, e aplicou-se o método de priorização, que 

considerou os seguintes pontos: 

Para cada relevância, atribuiu-se o seguinte peso: 

 

Tabela 18 – Priorização dos processos de TI mais relevantes a partir dos pontos de dor - Relevância 

Relevância 

(A) Alta 5 

(M) Média 3 

(B) Baixa 1 

Fonte: Elaborado pelo consultor Renato Jesus da empresa PrimeUp em conjunto Diretoria de 

Tecnologia da Informação. 

 

A matriz apresentada indica se o relacionamento entre o processo do COBIT e 

“pontos de dor” de TI é (P) Principal ou (S) Secundário, de acordo com o COBIT 5. 

Para cada tipo de relacionamento aplicou-se o seguinte peso: 

 

Tabela 19 – Priorização dos processos de TI mais relevantes a partir dos pontos de dor - 

Relacionamento 

Relacionamento 

(P) Principal 3 

(S) Secundário 1 

Fonte: Elaborado pelo consultor Renato Jesus da empresa PrimeUp em conjunto Diretoria de 

Tecnologia da Informação. 

 

Para cada processo do COBIT, a coluna total representa o somatório de todas as 

multiplicações do peso do seu relacionamento pelo peso da relevância de cada “ponto 

de dor”; 

A relevância final de cada processo do COBIT é a conversão do total acima em 

categorias A (Alta), M (Média) e B (Baixa), de acordo com o posicionamento do total 

dentro dos Quartis estabelecidos abaixo: 
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Tabela 20 – Priorização dos processos de TI mais relevantes a partir dos pontos de dor - Quartis 

QUARTIS 

Segundo Quartil 15 

Terceiro Quartil 32,25 

Fonte: Elaborado pelo consultor Renato Jesus da empresa PrimeUp em conjunto Diretoria de 

Tecnologia da Informação. 

 

4.10. PRIORIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TI MAIS RELEVANTES 

A PARTIR DOS CENÁRIOS DE RISCOS 

Esta etapa foi realizada pelo consultor em Governança de TI, que utilizou a tabela 

do COBIT 5 de correlação entre os processos do COBIT e os “cenários de riscos” de 

TI para identificação dos principais processos de TI.  

Para isso, foi atribuído a cada processo do COBIT a classificação obtida na etapa 

1, conforme ilustrado no quadro a seguir, e aplicou-se o método de priorização, que 

considerou os seguintes pontos: 

Para cada relevância, atribuiu-se o seguinte peso: 

 

Tabela 21 – Priorização dos processos de TI mais relevantes a partir dos cenários de riscos - 

Relevância 

Relevância 

(A) Alta 5 

(M) Média 3 

(B) Baixa 1 

Fonte: Elaborado pelo consultor Renato Jesus da empresa PrimeUp em conjunto Diretoria de 

Tecnologia da Informação. 

 

A matriz apresentada indica se o relacionamento entre o processo do COBIT e os 

“cenários de riscos” de TI é (P) Principal ou (S) Secundário, de acordo com o COBIT 

5. Para cada tipo de relacionamento aplicou-se o seguinte peso: 
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Tabela 22 – Priorização dos processos de TI mais relevantes a partir dos cenários de riscos - 

Relacionamento 

Relacionamento 

(P) Principal 3 

(S) Secundário 1 

Fonte: Elaborado pelo consultor Renato Jesus da empresa PrimeUp em conjunto Diretoria de 

Tecnologia da Informação. 

 

Para cada processo do COBIT, a coluna total representa o somatório de todas as 

multiplicações do peso do seu relacionamento pelo peso da relevância de cada 

“cenários de riscos”; 

A relevância final de cada processo do COBIT é a conversão do total acima em 

categorias A (Alta), M (Média) e B (Baixa), de acordo com o posicionamento do total 

dentro dos Quartis estabelecidos abaixo: 

 

Tabela 23 – Priorização dos processos de TI mais relevantes a partir dos cenários de riscos - 

Quartis  

QUARTIS 

Segundo Quartil 39 

Terceiro Quartil 66 

Fonte: Elaborado pelo consultor Renato Jesus da empresa PrimeUp em conjunto Diretoria de 

Tecnologia da Informação. 

 

4.11. CONSOLIDAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA PRIORIZAÇÃO DE 

PROCESSOS DE TI 

Esta etapa foi realizada pelo consultor em Governança de TI, que utilizou a tabela 

do COBIT 5 de correlação entre os processos do COBIT e os “objetivos de negócio”, 

“pontos de dor” e os “cenários de riscos” de TI para identificação dos principais 

processos de TI.  

Para isso, foi atribuída a cada processo do COBIT a classificação obtida na etapa 

1, conforme ilustrado no quadro a seguir, e aplicou-se o método de priorização, que 

considerou os seguintes pontos: 

Para cada relevância, atribuiu-se o seguinte peso: 
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Tabela 24 – Consolidação e adequação da priorização de processos de TI - Relevância 

Relevância 

(A) Alta 5 

(M) Média 3 

(B) Baixa 1 

Fonte: Elaborado pelo consultor Renato Jesus da empresa PrimeUp em conjunto Diretoria de 

Tecnologia da Informação. 

 

Para cada processo de TI, foi listada a pontuação de cada priorização: por 

objetivos de negócio, por pontos de dor e por cenários de riscos e, após, calculada a 

média ponderada entre eles. Nessa atividade de consolidação, vale ressaltar que foram 

estabelecidos os seguintes pesos as seguintes atividades: 

 

Tabela 25 – Consolidação e adequação da priorização de processos de TI – Atividades de 

consolidação 

Atividade Peso 

Resultado da Priorização de processos de TI a partir dos “Objetivos 

Genéricos de Negócio” 

1 

Resultado da Priorização de processos de TI a partir dos “Pain Points” 2 

Resultado da Priorização de processos de TI a partir dos “Cenários de 

Risco” 

2 

Fonte: Elaborado pelo consultor Renato Jesus da empresa PrimeUp em conjunto Diretoria de 

Tecnologia da Informação. 

 

A relevância final de cada processo do COBIT é a conversão do total acima em 

categorias A (Alta), M (Média) e B (Baixa), de acordo com o posicionamento do total 

dentro dos Quartis estabelecidos abaixo: 

 

Tabela 26 – Consolidação e adequação da priorização de processos de TI - Quartis 

QUARTIS 

Segundo Quartil 2,33 

Terceiro Quartil 3,53 

Fonte: Elaborado pelo consultor Renato Jesus da empresa PrimeUp em conjunto Diretoria de 

Tecnologia da Informação. 

 

A figura apresenta abaixo, apresenta o resultado da consolidação e adequação 

dos processos priorizados de TIo resultado da consolidação e adequação dos processos 

priorizados de TI. 
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Figura 10 – Resultado da consolidação e adequação dos processos priorizados de TI 
 

Processos COBIT5 Relacionados 
Alinhamento 

1 

Pain Points 

2 

Riscos 

2 

Média 

Ponderad

a 

Fator de 

Adequação 

Final 

Fator de 

Adequação 

em Análise 

Relevância 

Antes do Ajuste 

EDM01 
Assegurar Estabelecimento e Manutenção 

do Framework de Governança 
A M A 4,2     A 

EDM02 Assegurar Entrega dos Benefícios A A A 5,0     A 

EDM03 Assegurar Otimização do Risco M M B 2,2     B 

EDM04 Assegurar Otimização dos Recursos B A A 4,2     A 

EDM05 Assegurar Transparência aos Interessados B   B 1,0     B 

APO01 
Gerenciar Framework de Gerenciamento de 

TI 
A A A 5,0     A 

APO02 Gerenciar  Estratégia A A A 5,0     A 

APO03 Gerenciar Arquitetura Empresarial A   A 5,0     A 

APO04 Gerenciar Inovação M B M 2,2     B 

APO05 Gerenciar Portfólio B A M 3,4     M 

APO06 Gerenciar Orçamento e Custos B B M 1,8     B 

APO07 Gerenciar Recursos Humanos M M M 3,0     M 

APO08 Gerenciar Relacionamentos M   M 3,0   A M 

APO09 Gerenciar Acordos de Serviço M M B 2,2     B 

APO10 Gerenciar Fornecedores M B B 1,4     B 

APO11 Gerenciar Qualidade M   B 1,7   M B 

APO12 Gerenciar Riscos M M   3,0     M 
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APO13 Gerenciar Segurança B   B 1,0   A B 

BAI01 Gerenciar Programas e Projetos M A A 4,6     A 

BAI02 Gerenciar Requerimentos A M M 3,4     M 

BAI03 
Gerenciar Identificação e Construção de 

Soluções 
B   A 3,7     A 

BAI04 Gerenciar Disponibilidade e Capacidade B   M 2,3   A M 

BAI05 
Gerenciar Habilitação de Mudança 

Organizacional 
B   M 2,3     M 

BAI06 Gerenciar Mudanças A   M 3,7     A 

BAI07 Gerenciar Aceite da Mudança e Transição B   B 1,0   M B 

BAI08 Gerenciar Conhecimento B   B 1,0   M B 

BAI09 Gerenciar Ativos B   B 1,0   A B 

BAI10 Gerenciar Configuração B   B 1,0     B 

DSS01 Gerenciar Operações M M M 3,0   A M 

DSS02 
Gerenciar Requisição de Serviço e 

Incidentes 
B M B 1,8   M B 

DSS03 Gerenciar Problemas M M B 2,2     B 

DSS04 Gerenciar Continuidade A M B 2,6     M 

DSS05 Gerenciar Segurança dos Serviços B M A 3,4     M 

DSS06 
Gerenciar Controles dos Processos de 

Negócio 
B M B 1,8   M B 

MEA01 
Monitorar e Avaliar Desempenho e 

Conformidade 
A B B 1,8   M B 
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MEA02 
Monitorar e Avaliar Sistemas de Controle 

Interno 
B B   1,0     B 

MEA03 
Monitorar e Avaliar Conformidade com 

Requerimentos Externos 
B B B 1,0     B 

         

    Relevância Quartis 

    (A) Alta 5 2° Quartil                2,33  

    (M) Média 3 3° Quartil                3,53  

    (B) Baixa 1    
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4.12. PROCESSOS DE GESTÃO DE PROCESSOS DE TI 

PRIORIZADOS  

A partir da aplicação do método descrito na seção 4, recomenda-se que seja 

realizada a gestão e a implementação dos processos de Tecnologia da Informação 

apresentados nas tabelas a seguir, nos itens 5.1, 5.2 e 5.3, conforme a ordem de 

relevância - alta, média e baixa.  A implementação dos processos deve considerar as 

orientações do Guia de implementação do COBIT 5, de forma a maximizar os 

resultados. O método de priorização deve ser reaplicado, sempre que houver mudança 

considerável na estratégia da instituição, nos “Pontos de Dores” e nos “Cenários de 

Riscos”.  

 

4.12.1. Processos de TI de relevância “Alta” 

 
Tabela 27 – Processos de TI de relevância “Alta” 

Processos COBIT5 Relacionados 

Avaliar, Direcionar e Controlar 

EDM01 Assegurar Estabelecimento e Manutenção do Framework de Governança 

EDM02 Assegurar Entrega dos Benefícios 

EDM04 Assegurar Otimização dos Recursos 

Alinhar, Planejar e Organizar 

APO01 Gerenciar Framework de Gerenciamento de TI 

APO02 Gerenciar Estratégia 

APO03 Gerenciar Arquitetura Empresarial 

Construir, Adquirir e Implementar 

BAI01 Gerenciar Programas e Projetos 

BAI03 Gerenciar Identificação e Construção de Soluções 

BAI06 Gerenciar Mudanças 

 

4.12.2. Processos de TI de relevância “Média” 

 
Tabela 28 – Processos de TI de relevância “Média” 

Processos COBIT5 Relacionados 

Alinhar, Planejar e Organizar 

APO05 Gerenciar Portfólio 

APO07 Gerenciar Recursos Humanos 

APO08 Gerenciar Relacionamentos 

APO12 Gerenciar Riscos 
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Construir, Adquirir e Implementar 

BAI02 Gerenciar Requerimentos 

BAI04 Gerenciar Disponibilidade e Capacidade 

BAI05 Gerenciar Habilitação de Mudança Organizacional 

Entregar, Prover Serviço e Suportar 

DSS01 Gerenciar Operações 

DSS04 Gerenciar Continuidade 

DSS05 Gerenciar Segurança dos Serviços 

 

4.12.3. Processos de TI de relevância “Baixa” 

 
Tabela 29 – Processos de TI de relevância “Baixa” 

Processos COBIT5 Relacionados 

Avaliar, Direcionar e Controlar 

EDM03 Assegurar Otimização do Risco 

EDM05 Assegurar Transparência aos Interessados 

Alinhar, Planejar e Organizar 

APO04 Gerenciar Inovação 

APO06 Gerenciar Orçamento e Custos 

APO09 Gerenciar Acordos de Serviço 

APO10 Gerenciar Fornecedores 

APO11 Gerenciar Qualidade 

APO13 Gerenciar Segurança 

Construir, Adquirir e Implementar 

BAI07 Gerenciar Aceite da Mudança e Transição 

BAI08 Gerenciar Conhecimento 

BAI09 Gerenciar Ativos 

BAI10 Gerenciar Configuração 

Entregar, Prover Serviço e Suportar 

DSS02 Gerenciar Requisição de Serviço e Incidentes 

DSS03 Gerenciar Problemas 

DSS06 Gerenciar Controles dos Processos de Negócio 

Monitorar e Avaliar 

MEA01 Monitorar e Avaliar Desempenho e Conformidade 

MEA02 Monitorar e Avaliar Sistemas de Controle Interno 

MEA03 Monitorar e Avaliar Conformidade com Requerimentos Externos 
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5. CONCLUSÃO 

As áreas de Tecnologia da Informação das instituições vêm se mobilizando no 

sentido de implantar uma Gestão de Processos de Tecnologia da Informação mais 

eficiente e sustentável, por isso a pesquisa se propõe, inicialmente, a identificar e 

documentar os processos de Gestão de Processos de TI mais relevantes para aumentar 

a eficiência das instituições públicas; e em uma segunda etapa, traçar estratégias de 

implantação da Gestão desses processos de TI, fundamentadas nas melhores práticas 

mundiais estabelecidas no COBIT, ITIL e PMBOK. 

A Gestão de Processos de TI trata de uma nova visão de gestão de Tecnologia da 

Informação alinhada à gestão estratégica das instituições. Por intermédio de uma 

estrutura bem definida de papéis, relações, processos e padrões de avaliação, a 

instituição pode garantir que a TI entenda e sustente suas estratégias e objetivos, 

otimizando custos, comprovando o valor da TI, alinhando soluções de TI à instituição 

e gerenciando melhor os riscos e as disponibilidades dos recursos de TI. 

Por meio da Gestão de Processos de TI, é possível que a área de Tecnologia da 

Informação atue nos processos prioritários de forma a obter os seguintes benefícios: 

a) Possibilitar ações de priorização das atividades de TI, favorecendo o 

alinhamento estratégico da TI aos objetivos institucionais, e apoiar as 

decisões de investimento nas iniciativas de TI de maior valor agregado; 

b) Melhoria da qualidade dos serviços prestados; 

c) Maior eficácia e eficiência no registro e acompanhamento das solicitações 

de serviços; 

d) Controle dos ativos de TI da instituição, com melhor utilização e 

distribuição de recursos; 

e) Redução do tempo de resposta das solicitações de serviço; 

f) Melhoria do nível de satisfação dos usuários; 

g) Planejamento de mudanças críticas; 

h) Reconhecimento, análise e avaliação de investimento em áreas críticas; 

i) Agilidade na comunicação entre as várias áreas de TI; 

j) Medição da qualidade dos serviços prestados através da apresentação de 

indicadores de desempenho consistentes e padronizados. 

O método utilizado atendeu ao objetivo central desta pesquisa. 
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Os resultados alcançados são considerados aplicáveis a outras organizações públicas, 

pois a organização estudada representa uma amostra de um conjunto de instituições que 

de maneira similar atendem missões próprias na sociedade brasileira.   

Vale destacar que não existe uma receita pronta de gestão de processos de TI, porque 

cada instituição possui os instrumentos de planejamento estratégico a serem utilizados e 

que devem ser adaptados à realidade da cultura institucional. Deve-se identificar as 

técnicas, habilidades, conhecimentos e experiência dos atores, e inclusive a relevância 

para a instituição. 

Da mesma forma, os objetivos de longo prazo precisam ser discutidos e elaborados 

internamente de maneira clara e cuidadosa, porque afetam os resultados, e podem causar 

uma frustração a todos os envolvidos. 

Os ambientes das organizações são mutáveis, incertos e complexos, são compostos 

por inúmeros atores que podem agir de maneiras diversas, sem contar que cada ator 

entende os problemas de maneira diferente, e deve-se identificar quais interpretações são 

relevantes. 

Diante das análises realizadas, pode-se perceber que as organizações com os seus 

serviços, principalmente os de TI, precisam adotar melhores práticas de gestão de 

processos, de modo que possam alcançar melhores resultados. 

As empresas, para se manterem competitivas e garantir sua sustentabilidade, devem 

adotar estratégias que lhe permitam maior eficiência operacional.  Assim, a várias 

organizações tem buscado a melhoria dos serviços oferecidos pelas áreas de TI, por meio 

da utilização de metodologias e de boas práticas de Gestão de Processos de Tecnologia 

da Informação.  

Nesse contexto, é essencial que os gestores de negócios e os gestores de TI alinhem 

suas estratégias, a fim de proporcionar vantagens competitivas e o alcance dos objetivos 

organizacionais.  Identificando processos de Tecnologia da Informação mais relevantes 

de uma organização, a partir dos seus principais objetivos estratégicos: “Pontos de Dor” 

e “Cenários de Risco” que são de fundamental importância para que sejam priorizadas as 

implementações que trarão mais resultados positivos. 

Recomenda-se, portanto, a utilização do COBIT 5 que apresenta melhores práticas de 

governança de gestão corporativa de TI reconhecido internacionalmente, e que define os 

processos de gestão que podem ser implantados, utilizando práticas e modelos de gestão 

de processos específicos. O COBIT 5 tem sido amplamente utilizado para aumentar sua 

eficiência e demonstrar que podem agregar valor ao negócio.  

Como propostas que poderiam ser objeto de trabalhos futuros, vale destacar:  

a) A aplicação do questionário na área de TI das organizações, para validar se o 

projeto de implantação teve a amplitude e o alcance que se esperava; 

b) A aplicação do questionário a um número maior de organizações, com o 

objetivo de aumentar a quantidade de dados e mapear as respostas em 
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organizações de mesmo ramo ou de ramos diferentes. Sendo que em ambos os 

casos, a pesquisa seria aplicada sobre os mesmos construtos teóricos e 

afirmativas;  

c) A realização de correlações adicionais, com a intenção de aprofundar o 

conhecimento sobre elas, e buscar compreender melhor a percepção dos 

profissionais de TI em relação à gestão desses processos. 
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