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RESUMO 

Estudos comprovam que os investimentos em Tecnologia da Informação (TI) têm 

reflexo positivo no desempenho das organizações. No entanto, a TI por si só não 

garante tal retorno. São necessários mecanismos para estruturar o setor, assegurar o 

alinhamento estratégico com a organização e justificar e otimizar investimentos. A 

Governança de TI reúne mecanismos formais que permite aos executivos liderar 

estruturas organizacionais e processos que garantem que a TI trabalhe de acordo com 

os objetivos e estratégias da organização. Neste sentido, foram desenvolvidos 

modelos de boas práticas e padrões. Este estudo tem como propósito tratar sobre os 

modelos de maior relevância no Brasil, ITIL e COBIT, além de verificar sua 

contribuição para o alinhamento das estratégias de TI e do Negócio. 
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ABSTRACT 

Studies show that investments in Information Technology (IT) have a positive impact 

on the performance of organizations. However, IT alone does not guarantee such a 

return. Mechanisms are needed to structure the sector, ensure strategic alignment, 

and justify and optimize investments. IT Governance brings together formal 

mechanisms that enable executives to lead organizational structures and processes 

that ensure IT works in accordance with the organization's goals and strategies. In this 

sense, models of good practices and standards have been developed. This study aims 

to address the most relevant models in Brazil, ITIL and COBIT, as well as verifying 

their contribution to the alignment of IT and business strategies.  

  

Keywords: IT Governance, COBIT, ITIL, Strategic Alignment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 
1.        INTRODUÇÃO ............................................................................................... 10 

1.1 Objetivo Geral ................................................................................................. 11 

1.2 Objetivos específicos ...................................................................................... 11 

1.3 Motivação ....................................................................................................... 11 

1.4 Organização do Texto .................................................................................... 12 

2.        CONCEITUAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  ................................... 14 

2.1 Governança Corporativa e Governança de TI ................................................ 14 

2.2 Definição e Evolução Histórica da Governança de TI..................................... 16 

2.3 Fundamentos da Governança de TI ............................................................... 17 

2.4 Áreas-Foco da Governança de TI .................................................................. 19 

2.5 Modelos de melhores práticas em GTI ........................................................... 20 

2.5.1   Control Objectives for Information and Related Technology - COBIT ............. 21 

2.5.2   Information Technology Infrastructure Library - ITIL ....................................... 32 

2.5.3   ISO 9000 ........................................................................................................ 35 

3.        ESTUDO DE CASO SOBRE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO .................... 37 

3.1 Metodologia .................................................................................................... 37 

3.2 Estudo de Caso .............................................................................................. 38 

3.3 Análise de Resultados .................................................................................... 39 

3.3.1   Estratégia de TI .............................................................................................. 39 

3.3.2   Processos Corporativos e de GTI .................................................................. 40 

3.3.3   Gerenciamento de Portfólio ............................................................................ 41 

3.3.4   Alinhamento Estratégico ................................................................................. 42 

3.3.5   Fatores Contextuais de Governança na Empresa .......................................... 44 

3.3.6   Síntese da Pesquisa....................................................................................... 44 

4.        CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................... 46 

4.1 Oportunidades de trabalhos futuros ............................................................... 47 

Referências Bibliográficas ..................................................................................... 48 

Anexo A .................................................................................................................... 52 

Anexo B .................................................................................................................... 55 



10 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Anualmente são investidos trilhões de dólares em projetos de Tecnologia 

da Informação e Comunicação (TIC) em todo o mundo. Uma matéria publicada pela 

revista eletrônica Convergência Digital divulga um levantamento realizado pela 

Associação Brasileira de Software em parceria com o IDC (International Data 

Corporation), revelam que o Mercado de TI (Tecnologia da Informação) no Brasil em 

2015, incluindo hardware, software e serviços, aumentou 9,2%, somando US$ 59,9 

bilhões. Ao fragmentar os investimentos por setor, o Mercado de Serviços de TI no 

Brasil cresceu 8,2%, em relação ao ano de 2014, com investimento de U$ 14,3 

bilhões, e o de Software, que foi o responsável pelo aumento da média da taxa de 

crescimento de TI no ano passado, cresceu 30,2%, com investimentos de U$ 12,3 

bilhões. Além disso, o Mercado de Hardware brasileiro bateu a marca de U$ 33,4 

bilhões, representando um crescimento de 6,3%, o menor entre os três setores.  

Estes investimentos realizados em TIC tipicamente são viabilizados através 

do desenvolvimento de projetos nas organizações. Entenda-se como projeto um 

empreendimento multidisciplinar e temporário que é executado segundo um ciclo de 

vida previamente definido e que tem como objetivo criar algum produto, serviço, 

conhecimento ou resultado que seja único (PMI, 2013).  

Com investimentos em quantias tão elevadas, é necessário ter 

mecanismos para controle e verificação para assegurar que os recursos estão sendo 

aplicados de maneira eficaz e eficiente. Além de mecanismos para otimização dos 

níveis de risco. 

A Governança de TI (GTI) fornece aos executivos a liderança de estruturas 

organizacionais e processos que garantem alinhamento aos objetivos e estratégias 

da organização. A GTI se relaciona diretamente com a Governança Corporativa (GC), 

motivo pelo qual se tornou um assunto predominante na alta gestão das empresas, 

através de processos que trazem estas garantias e permitem que as organizações 

atinjam seus objetivos. Diversos modelos foram desenvolvidos e constantemente 

passam por revisões para apoiar os executivos na melhoria de processos, na 

mensuração de valores, de ativos tangíveis e intangíveis da organização.  
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Dentro deste contexto da GTI, percebida como principal mecanismo de 

alinhamento das estratégias de TI às organizacionais, que permitem ao setor de TI 

trabalhar gerando valor para o negócio, segue o objetivo deste estudo. 

 

1.1  Objetivo Geral 

 

Identificar de que forma os modelos de boas práticas mais usados no 

mercado propõe mecanismos sobre Alinhamento de TI com Negócio e verificar, 

através de um estudo de caso, a presença de tais mecanismos de GTI para apoiar o 

atingimento das metas organizacionais. 

  

1.2  Objetivos específicos 

 

 Identificar presença de processos descritos em modelos de boas 

práticas; 

 Verificar a contribuição destes processos para o alinhamento 

estratégico;  

 Sondar dificuldades e facilidades na implementação e condução da GTI 

e seus principais apoiadores. 

 

1.3  Motivação 

 

Em 2004, Weill e Ross publicaram uma pesquisa em 256 empresas entre 

1999 e 2003. Concluíram que empresas com elevadas políticas de governança 

apresentaram lucros em média 20% superiores às empresas com baixa governança 

(WEILL; ROSS. 2004). 

Com a crescente concorrência entre as empresas no mercado e com a área 

de TI ainda como um setor estratégico nas organizações, a GTI tem atualmente um 



12 

 

 

papel fundamental para criar ou manter um diferencial competitivo agregando valor 

nos serviços prestados pela organização.  

Aplicar GTI depende de apoio das partes interessadas, envolve custos, 

requer adoção de métodos que devem ser seguidos por todos os envolvidos. O 

alinhamento estratégico (AE) viabiliza a geração de valor por parte da TI para a 

empresa. Estes fatores podem influenciar a maturidade dos processos de GTI e 

consequentemente sua eficácia.  

Outros trabalhos também buscaram compreender os processos de GTI. Em 

2007, DOMINGUES apresentou em sua dissertação de mestrado na UFF um estudo 

de caso sobre processos decisórios de TI e avaliação da maturidade. Em 2009, 

MORAES também em dissertação de mestrado a UFF, apresentou um estudo de caso 

de uma empresa de transporte ferroviário onde analisou processos da empresa e 

modelos de boas práticas afim de sugerir processos mais adequados. Em 2012, (Neto, 

et. Al) publicou artigo sobre melhoria de serviços, utilização de ferramentas de 

qualidade e adoção de processos descritos no modelo ITIL. 

A pesquisa em Alinhamento de TI e negócios, entretanto, não é nova. Há 

mais de 25 anos, busca-se soluções e alternativas para diminuir o vão entre as áreas 

(Coltman et al, 2015). O advento das novas tecnologias, entretanto, aumenta a 

complexidade e traz novos desafios. Neste trabalho, como já mencionado (veja seção 

1.1) objetiva estudar as propostas das boas práticas mais usadas nas organizações. 

 

 

 

1.4  Organização do Texto 

O trabalho está estruturado em quatro capítulos. O primeiro capítulo 

(Introdução) caracteriza o problema investigado, apresenta uma breve introdução ao 

tema, traz os objetivos geral e específico e a motivação da pesquisa. No capítulo 2 

(Conceituação e Fundamentação Teórica), apresenta um levantamento sobre 

aspectos relacionados à governança corporativa e governança de TI, evolução 

histórica, definições, fundamentos de GTI, áreas-foco e modelos de melhoras práticas.  
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No capítulo 3 (Estudo de Caso), primeiramente descreve-se os passos 

metodológicos seguidos na realização deste estudo, destacando-se o tipo de pesquisa 

e as técnicas e métodos utilizados. Detalha aspectos importantes da empresa 

selecionada para o estudo, com destaque ao seu perfil e atividade. Apresenta a 

análise dos resultados obtidos. 

O capítulo 4 (Considerações Finais) apresenta as conclusões e 

contribuições do estudo e recomendações para pesquisas futuras. 
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2. CONCEITUAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Para o alcance de um dos principais objetivos deste trabalho foi realizado 

um estudo detalhado dos principais frameworks e metodologias de mercado que têm 

como foco principal a Governança de TI. Este capítulo descreve os conceitos 

fundamentais sobre Governança Corporativa e Governança de TI, assim como os 

principais frameworks de mercado: COBIT, ITIL. 

2.1 Governança Corporativa e Governança de TI 

A Governança Corporativa se iniciou na década de 1930, com o 

desenvolvimento dos mercados de capitais, principal mecanismo de financiamento e 

fomento ao crescimento das empresas. Ainda que o termo não fosse utilizado até o 

final dos anos 70, suas questões centrais já tinham sido abordadas por Berle e Means 

em 1932, quando propuseram o problema da Teoria da Agência, que trata dos 

conflitos de interesses entre acionistas, gestores, credores e funcionários de uma 

empresa (SILVEIRA, 2002). 

Nos anos 80, com o surgimento das grandes corporações modernas, houve 

separação entre controle e gestão, ou seja, o papel de gestor não era mais exercido 

necessariamente pelo proprietário, como consequência da pulverização do controle 

acionário. As ofertas públicas de ações causaram separação entre a propriedade e 

controle entre acionistas e gerentes, criando a necessidade de mecanismos que 

alinhem os interesses e garantir que gerentes agissem de acordo com melhor 

interesse do acionista, solucionando o Problema de Agência (LUNARDI, 2008).  

Em decorrência disso, diversos mecanismos internos e externos foram 

criados afim de alinhar interesses de acionistas e gestores. Na década de 1990 

acionistas conseguiram avanços na sua participação e influencia na administração 

das organizações (MAHONEY, 1997). No entanto, em 2001 uma série de escândalos 

financeiros envolvendo grandes corporações norte-americanas por fraude em 

relatórios financeiros abalou a confiança dos investidores e governo, trazendo à tona 

a discussão sobre responsabilidade fiscal e governança corporativa.  
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“A governança corporativa tornou-se um tópico dominante nos negócios a 
partir da grande quantidade de escândalos na metade de 2002 – Enron, 
Worldcom, e Tyco, para citar algumas. O interesse na governança corporativa 
não é novo, mas a severidade do impacto financeiro destes escândalos mina 
a confiança dos investidores institucionais e individuais e aumenta a 
preocupação sobre a capacidade e determinação das empresas privadas de 
proteger seus acionistas”. (WEILL; ROSS, 2004) 

 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC):  

 
“Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais 
organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os 
relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos 
de fiscalização e controle e demais partes interessadas.  
 
As boas práticas de governança corporativa convertem princípios básicos em 
recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar 
e otimizar o valor econômico de longo prazo da organização, facilitando seu 
acesso a recursos e contribuindo para a qualidade da gestão da organização, 
sua longevidade e o bem comum”. (IBGC, 2016) 

 
 

Visando garantir maior credibilidade aos investidores e mitigar manipulação 

fraudulenta de informações financeiras, diversas medidas foram adotadas 

mundialmente.  

“A preocupação por parte de vários órgãos reguladores com a governança 

corporativa tem levado à introdução de leis (como a Sarbanes-Oxley nos 

Estados Unidos), acordos (como o Basiléia II, específico para o setor 

bancário) e regulamentações que venham garantir maior transparência e 

responsabilidade das organizações quanto às informações divulgadas”, 

cabendo a aplicação de penas e multas pesadas àqueles que não as 

cumprirem”. (LUNARDI, 2008).  

 

Conclui Lunardi (2008) que grande parte dos autores concordam que a 

Governança de TI teve sua evolução fortemente influenciada pela Governança 

Corporativa.  

 

O IBGC especifica que a Governança Corporativa segue quatro princípios 

básicos: 

 

“Transparência - Consiste no desejo de disponibilizar para as partes 

interessadas as informações que sejam de seu interesse e não apenas 

aquelas impostas por disposições de leis ou regulamentos. Não deve 

restringir-se ao desempenho econômico-financeiro, contemplando também 

os demais fatores (inclusive intangíveis) que norteiam a ação gerencial e que 

condizem à preservação e à otimização do valor da organização”. 



16 

 

 

“Equidade - Caracteriza-se pelo tratamento justo e isonômico de todos os 

sócios e demais partes interessadas (stakeholders), levando em 

consideração seus direitos, deveres, necessidades, interesses e 

expectativas”.  

 

“Prestação de Contas (accountability) - Os agentes de governança devem 

prestar contas de sua atuação de modo claro, conciso, compreensível e 

tempestivo, assumindo integralmente as consequências de seus atos e 

omissões e atuando com diligência e responsabilidade no âmbito dos seus 

papeis”.   

 

“Responsabilidade Corporativa - Os agentes de governança devem zelar 

pela viabilidade econômico-financeira das organizações, reduzir as 

externalidades negativas de seus negócios e suas operações e aumentar as 

positivas, levando em consideração, no seu modelo de negócios, os diversos 

capitais (financeiro, manufaturado, intelectual, humano, social, ambiental, 

reputacional, etc.) no curto, médio e longo prazos”. 

 

2.2 Definição e Evolução Histórica da Governança de TI 

De acordo com LUNARDI (2008),  
 

“A primeira vez que o termo apareceu na literatura de Sistemas de Informação 

foi em 1991, sendo definida por Venkatraman (apud LOH, 1993) como o meio 

utilizado para descrever como a TI media ou governa os relacionamentos de 

negócios, através de um sistema baseado em TI. Em 1992, Henderson e 

Venkatraman (apud LOH, 1993) expandem a definição elaborada 

anteriormente para abranger escolhas de mecanismos estruturais, tais como 

joint ventures, contratos de longo prazo e boas parcerias, que seriam 

utilizadas para obter as capacidades requisitadas da TI.  

Em 1997, o conceito é novamente visitado, sendo definido por Sambamurthy 

e Zmud (1999) como a implementação de estruturas e arquiteturas (e padrões 

de autoridade associadas) relacionadas à TI para atingir com sucesso 

atividades em resposta ao ambiente e à estratégia organizacional. A idéia da 

necessidade em definir diferentes estruturas como forma de atingir o sucesso 

da TI é reforçada nessa definição e corroborada com a visão de Weill e Ross 

(2004), que definem a governança de TI como o sistema que especifica a 

estrutura de responsabilidades e direitos de decisão para encorajar 

comportamentos desejáveis no uso da TI. 
Entretanto, é a partir de 2001, com a definição proposta por KORAC-
KAKABADSE e KAKABADSE (2001) que a governança de TI passa a se 
concentrar também na necessidade de definir processos e mecanismos de 
relacionamento – e não apenas estruturas – para desenvolver, dirigir e 
controlar os recursos de TI, de modo a atingir os objetivos da organização. 
Nessa mesma linha, aparecem as definições de PETERSON (2004), 
TURBAN, MCLEAN e WETHERBE (2004) e do ITGI (2003) ”.  

 



17 

 

 

Para o Information Technology Governance Institute (ITGI), Governança de 

TI “é a responsabilidade dos executivos e do conselho de diretores, e consiste na 

liderança de estruturas organizacionais e processos que garantem que a TI da 

empresa sustenta e estende os objetivos e estratégias da Organização”. (ISACA, 

2015). O ITGI (2003), refere-se à governança de TI como sendo um subconjunto da 

governança corporativa. Em 2006, Weill e Ross conceituam governança de TI como 

“a especificação dos direitos decisórios e do framework de responsabilidades para 

estimular comportamentos desejáveis na utilização da TI”. E um fator crucial na 

governança de TI é conseguir identificar os responsáveis pelas decisões e quem 

responderá (positiva ou negativamente) por elas. A Governança de TI busca o 

compartilhamento de decisões de TI com os demais gestores da organização, assim 

como estabelece as regras, a arquitetura e os processos que nortearão o uso da TI 

pelos usuários, departamentos, unidades de negócio, fornecedores e clientes 

(Fernandes e Abreu, 2008).  

2.3 Fundamentos da Governança de TI 

Um dos aspectos da governança de TI é a questão da política de tomada 

de decisão. Michael Gerrard, enquanto vice presidente da Gartner, publicou em um 

de seus artigos1:  

“A governança de TI é definida como os processos que garantem o uso 

efetivo e eficiente da TI, permitindo que uma organização atinja seus 

objetivos”.  

“A governança da demanda por TI (ITDG - o que a TI deve trabalhar) é o 

processo pelo qual as organizações asseguram a efetiva avaliação, seleção, 

priorização e financiamento de investimentos de TI concorrentes; 

supervisionar sua implementação; E extrair (mensuráveis) os benefícios do 

negócio. O ITDG é um processo de tomada de decisão e de supervisão de 

investimentos empresariais e é uma responsabilidade de gestão de negócios. 

A governança do lado da oferta de TI (ITSG - como a TI deve fazer o que faz) 

preocupa-se em garantir que a organização de TI opera de forma eficaz, 

eficiente e obediente, e é sobretudo uma responsabilidade do CIO”. (Gartner2, 

2016)  

                                            

 

 

1 GARTNER. Conduct your IT governance project in three phases.  
2 GARTNER. IT Governance (ITG). 

file:///C:/Users/lsalgado/Downloads/IT%20Governance%20(ITG).%20Disponível%20em:%20%3chttp:/www.gartner.com/it-glossary/it-governance
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Michael Gerrard (2010) recomendou que os líderes de TI sigam três fases 

principais em seus projetos de governança de TI. Estas fases podem variar, 

dependendo da sua organização e da extensão da sua iniciativa de planejamento. 

Na “Estratégia e planejamento” deve-se estabelecer os objetivos e 

princípios de negócios para a governança de TI. Determinar quais as decisões 

precisam ser governadas. Desenvolver estratégias e abordagens para a concepção 

de soluções. Estabelecer os recursos e o escopo do projeto, orçamento e sistemas de 

governança do projeto. 

Na fase de “Solução de Arquiteto”, deve-se definir quais decisões devem 

ser tomadas, em que nível, por quem, com que responsabilidades e com que estilos 

de tomada de decisão. Recomendar como implementar o projeto. Comunicar o plano. 

Na “Criação”, deve-se criar os processos para governança de demanda. Os 

processos devem incluir aqueles para decisão Comitês, gerenciamento de portfólio, 

métricas de desempenho de investimentos, financiamento e para o desenvolvimento 

e fornecimento de TI, e monitoramento e gerenciamento de riscos.  

Para Weill e Ross (2006), três questões referentes à tomada de decisão 

devem ser tratadas para uma GTI eficaz: 

i. Quem deve tomar as decisões? 

ii. Quais decisões devem ser tomadas para garantir a gestão e o uso 

eficaz da TI? 

iii. Como essas decisões serão tomadas e monitoradas? 

Propuseram uma matriz que aborda questões a respeito da tomada de 

decisão, a Matriz de Arranjo de GTI. 

Com relação às principais decisões sobre a governança de TI, os autores 
sugerem que toda organização precisa tomar cinco grandes decisões inter-
relacionadas sobre a TI; são elas: 
1 – Decisões sobre os Princípios de TI que são declarações de alto nível 
sobre como a TI é utilizada no negócio, que se tornam parte do ambiente 
organizacional e podem ser discutidas, debatidas, apoiadas, recusadas e 
aprimoradas. Além de definir o comportamento desejável tanto para os 
profissionais de TI como para os usuários da tecnologia da informação; 
2 – Decisões sobre Arquitetura de TI, é a organização lógica dos dados, 
aplicações e infraestruturas, definida a partir de um conjunto de políticas, 
relacionamentos e opções técnicas adotadas para obter a padronização e a 
integração técnicas e de negócio desejadas. As decisões sobre arquitetura 
são muito importantes para uma gestão e utilização eficazes da TI; 
3 – Decisões sobre Infraestrutura de TI, são os serviços de TI coordenados 
de maneira centralizada e compartilhados, que provêm a base para a 
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capacidade de TI da organização. Possuir a infraestrutura adequada significa 
fornecer serviços com um bom custo/benefício que permitam à organização 
adotar de uma forma mais rápida novas aplicações e negócios; 
4 – Decisões sobre Necessidades de aplicações de negócio são as 
especificações da necessidade de negócio de aplicações de TI adquiridas no 
mercado ou desenvolvidas internamente; 
5 – Decisões sobre Investimentos e priorização de TI são as decisões sobre 
quanto e onde investir em TI, incluindo a aprovação de projetos e as técnicas 
de justificação. Essas decisões envolvem normalmente três dilemas: quanto 
se deve gastar, em que gastar e como reconciliar as necessidades de 
diferentes grupos de interesse. 
Essas cinco decisões relacionam-se para resultar em uma governança de TI 
eficaz, pois cada uma representa aspectos importantes que devem ser 
observadas dentro da TI. Na Matriz de Arranjo de Governança de TI as 
decisões (colunas) são cruzadas com arquétipos (linhas) que descrevem 
combinações de pessoas que possuem os direitos decisórios ou contribuem 
para a tomada de decisão de TI. (Mendonça et al.; 2013) 

2.4 Áreas-Foco da Governança de TI 

Segundo Tribunal de Contas da União, o Alinhamento Estratégico de TI e 

Negócios, garante o alinhamento dos planos da TI com os de negócio e alinha a 

operação e as entregas da TI com as operações da organização. A Entrega de Valor 

através da TI “assegura que os benefícios previstos pela TI estão realmente sendo 

gerados, dentre eles a otimização de custos e outros valores intrínsecos que a TI pode 

proporcionar”. 

Já o Gerenciamento do Risco, permite que a organização reconheça todos 

os riscos (e oportunidades) derivados da TI para o negócio e que decida e tenha 

planos para mitigá-los na medida que julgue necessário. O Gerenciamento dos 

Recursos de TI assegura a gestão dos recursos mais importantes para TI: recursos 

humanos e recursos tecnológicos (informações, infraestrutura, aplicações). Promove 

a valorização do conhecimento e da infraestrutura. 

A Mensuração do Desempenho de TI acompanha e monitora a 

implementação da estratégia, consumação de projetos, uso dos recursos e entrega 

dos serviços quanto à sua contribuição para as estratégias e objetivos do negócio, 

utilizando-se não apenas de critérios financeiros. A Figura 1 ilustra os conceitos 

mencionados. 
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Figura 1: Áreas Foco da GTI  

Fonte: portal.tcu.gov.br 

 

Outro conceito importante é o de Accountability. Este define claramente os 

papeis de responsabilidade das partes envolvidas nas decisões de tecnologia. É tarefa 

do Conselho de Administração e dos diretores executivos comunicarem esses papéis 

e responsabilidades, além de certificarem-se de que são claramente compreensíveis 

por toda organização (ITGI, 2003). 

 

2.5  Modelos de melhores práticas em GTI 

Com o conceito de governança amadurecido e a crescente necessidade 

das empresas em adotarem padrões que lhes permitisse previsibilidade de riscos, 

mais transparência nos controles da informação e no próprio uso tecnológico cada vez 

alguns modelos se popularizaram pelo seu auxilio na implementação da GTI.  

Atualmente, O ITIL e o COBIT são os modelos mais difundidos no Brasil. Este estudo 

levantará os mecanismos de alinhamento estratégico e a contribuição para a GTI a 

luz destes modelos. A Figura 2 ilustra principais modelos e quais aspectos da GTI tem 

como objeto. 
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Figura 2: Principais modelo  

Fonte: site professormora3 

 

2.5.1 Control Objectives for Information and Related Technology - COBIT 

 

O COBIT (ISACA 2000) tem por missão explícita pesquisar, desenvolver, 

publicar e promover um conjunto atualizado de padrões internacionais de boas 

práticas referentes ao uso corporativo da TI para os gerentes e auditores de 

tecnologia. 

 A metodologia COBIT foi criada pelo ISACA – Information Systems Audit 

and Control Association – através do ITGI, lançado em 1996 com forte vocação de 

auditoria. O COBIT funciona como uma entidade de padronização e estabelece 

                                            

 

 

3 Disponível em:<http://www.professormora.com.br/T-I5.php> Acesso em ago.2016 



22 

 

 

métodos documentados para nortear a área de tecnologia das empresas, incluindo 

qualidade de software, níveis de maturidade e segurança da informação. 

Em sua segunda versão, lançada em 1998, trouxe novos processos 

visando controle. No ano 2000 veio uma grande mudança no COBIT 3, pois o foco 

deixa de ser exclusivamente de auditoria e controle e passa a ser gestão, sendo um 

marco. No entanto, ficou claro que os assuntos abordados não eram suficientes, se 

fazia necessário trabalhar o conceito de Governança de TI. Assim, em 2005 foi 

lançado o COBIT 4.0 e posteriormente revisado em 2007 para a versão 4.1. Neste 

período, para apoio ao framework COBIT, a ISACA também desenvolveu o Val IT 

(2008), focado na criação e divulgação de valor da TI para o negócio, e o Risk IT 

(2009), com metodologia de apoio ao gerenciamento de riscos da TI, e o BMIS,  

orientado para o negócio para gerenciar a segurança da informação.  

Finalmente, na versão 5 traz o conceito de Governança Corporativa de TI, 

conceito mais abrangente onde a governança deixa de ser somente da TI e passa a 

ser de toda a empresa. A Figura 3 traz a evolução do framework da perspectiva da 

visão e cobertura. Já a Figura 4 é uma linha do tempo que correlaciona as releases 

do COBIT e eventos importantes no cenário de tecnologia.  

 

O framework COBIT 5 para governança e gerenciamento de TI corporativo é 

um roteiro de otimização de negócios e crescimento de ponta que alavanca 

práticas comprovadas, liderança de pensamento global e ferramentas 

inovadoras para inspirar a inovação de TI e impulsionar o sucesso dos 

negócios. (ISACA, 2016) 
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“Organizações bem-sucedidas reconhecem que a diretoria e os executivos 

devem aceitar que a TI é tão significativa para os negócios como qualquer 

outra parte da organização. Diretores e gestores - seja em funções de TI ou 

de negócios – devem colaborar e trabalhar em conjunto a fim de garantir que 

a TI esteja inclusa na abordagem de governança e gestão. Além disso, cada 

vez mais leis e regulamentos estão sendo aprovados e estabelecidos para 

atender a essa necessidade. 

O COBIT 5 fornece um modelo abrangente que auxilia as organizações a 

atingirem seus objetivos de governança e gestão de TI. Em termos simples, 

O COBIT 5 ajuda as organizações a criar valor por meio da TI mantendo o 

equilíbrio entre a realização de benefícios e a otimização dos níveis de risco 

e de utilização dos recursos. O COBIT 5 permite que a TI seja governada e 

gerida de forma holística para toda a organização, abrangendo o negócio de 

ponta a ponta bem como todas as áreas responsáveis pelas funções de TI, 

levando em consideração os interesses internos e externos relacionados com 

TI. O COBIT 5 é genérico e útil para organizações de todos os portes, sejam 

comerciais, sem fins lucrativos ou públicas”. (ISACA, 2012) 

 

Figura 3: Evolução da proposta COBIT  
Fonte: ISACA 
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Figura 4: Linha do Tempo COBIT (ISACA, 2016) 

   

O COBIT 5 baseia-se em cinco princípios básicos, ilustrados na Figura 5, 

para gestão e governança de TI da organização, sendo seu 1º princípio foco do estudo 

e apresentado mais detalhadamente: 
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1º Princípio: Atender às Necessidades das Partes Interessadas - O 

COBIT 5 fornece processos necessários para apoiar a criação de valor para 

a organização com o uso de TI. Pode ser personalizado para adequá-lo ao 

contexto da organização utilizando-se da Cascata de Objetivos4, traduzindo 

objetivos corporativos em objetos de TI específicos e gerenciáveis.  

 

“As necessidades das partes interessadas devem ser transformadas em uma 

estratégia exequível pela organização. A cascata de objetivos da 

organização. A cascata de objetivos do COBIT 5 é o mecanismo de tradução 

das necessidades das partes interessadas em objetivos corporativos 

específicos, personalizados, exequíveis, objetivos de TI e metas de 

habilitador. Esta tradução permite a configuração de objetivos específicos em 

cada nível e em cada área da organização em apoio aos objetivos gerais e 

às exigências das partes interessadas e, portanto, apoia efetivamente o 

alinhamento entre as necessidades corporativas e os serviços e soluções de 

TI”. (ISACA, 2012) 

                                            

 

 

4 A cascata de objetivos baseia-se na pesquisa realizada pelo Instituto de Governança e Alinhamento de TI da 

Faculdade de Administração da Universidade de Antuérpia, na Bélgica. 

Figura 5: Princípios do COBIT 5  
Fonte: COBIT 5, p.15. 
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A Cascata de Objetivos, demonstrada na Figura 6, é então o principal 

mecanismo do COBIT 5 voltado ao AE. Divide-se em 4 passos: 

 

 1º Passo. Os Direcionadores das Partes Interessadas Influenciam 

as Necessidades das Partes Interessadas.  

 As necessidades das partes interessadas sofrem influencias 

externas, tais como mudanças nos negócios, no ambiente 

regulatório, estratégicas etc. 

 

 2º Passo. Desdobramento das Necessidades das Partes 

Interessadas em Objetivos Corporativos. 

 As necessidades das partes interessadas podem se traduzir em 

objetivos corporativos genéricos. Estes desenvolvidos por 

dimensões do Balanced Scorecard (BSC)5. O COBIT 5 define 17 

objetivos genéricos.  

 “A dimensão BSC sob a qual o objetivo corporativo se 

enquadra” 

 “Objetivos corporativos” 

 “A relação entre os três principais objetivos da governança 

(‘P’ significa relação primária e ‘S’ relação secundária, ou 

seja, uma relação mais fraca) ”. 

                                            

 

 

5 Modelo criado por Robert Kaplan e David Norton, permite visão e estratégia sob perspectiva de 
processos, de aprendizado e crescimento, financeira e de clientes.  



27 

 

 

 

Figura 6: Cascata de Objetivos (adaptado COBIT 5) 
Fonte: COBIT 5, p.20. 

 

 3º Passo. Cascata dos Objetivos Corporativos em Objetivos de TI. 

 Traduz os resultados necessários à TI para o atingimento dos 

objetivos corporativos. Os objetivos de TI são estruturados de 

acordo com as dimensões do Balanced Scorecard de TI (IT 

BSC).  

 O COBIT 5 define 17 objetivos de TI, relacionados na Figura 7. 
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Figura 7: Objetivos corporativos (COBIT 5) 
Fonte: COBIT 5, p.21.  

 4º Passo. Cascata dos Objetivos de TI em Metas do Habilitador. 

Segundo ISACA:  

“Atingir os objetivos de TI exige a aplicação e o uso bem-sucedido de 

diversos habilitadores [..] Habilitadores incluem processos, estruturas 

organizacionais e informações, e para cada habilitador um conjunto 

específico de metas relevantes pode ser definido para apoiar os objetivos de 

TI”. 

Os objetivos da TI são categorizados em dimensões do BSC, conforme 

Figura 8. 
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Figura 8: Objetivos de TI (COBIT 5) 
Fonte: COBIT 5, p.21. 

Ainda, segundo ISACA, são benefícios da cascata de objetivos do COBIT 5: 

“A cascata de objetivos é importante porque permite a definição das 

prioridades de implementação, melhoria e garantia da governança 

corporativa de TI com base nos objetivos (estratégicos) da organização e no 

respectivo risco. Na prática, a cascata de objetivos: 

 Define as metas e objetivos tangíveis e relevantes em vários 

níveis de responsabilidade. 

 Filtra a base de conhecimento do COBIT 5, com base nos 

objetivos corporativos, para extrair a orientação pertinente para 

inclusão na implementação, melhoria ou garantia de projetos 

específicos. 

 Identifica e comunica claramente como (por vezes de forma 

muito operacional) os habilitadores são importantes para o 

atingimento dos objetivos corporativos”. 

  

 

2º Princípio: Cobrir a Organização de Ponta a Ponta – Conceito de 

Governança Corporativa de TI. O COBIT 5 considera toda a tecnologia 
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como ativos da empresa. Todos os habilitadores de governança e gestão 

de TI são aplicáveis em toda a organização. 

“O COBIT 5 fornece uma visão holística e sistêmica sobre a governança e 

gestão de TI da organização (ver princípio 4), que tem por base diversos 

habilitadores. Os habilitadores servem para toda a organização, de ponta a 

ponta, ou seja, incluem todas as pessoas e todas as coisas, internas e 

externas, pertinentes à governança e gestão das informações e TI da 

organização, inclusive as atividades e responsabilidades das funções 

corporativas de TI bem como aquelas não relacionadas com essas funções”. 

 

3º Princípio: Aplicar um Modelo Único Integrado – Existem diversas 

normas e boas práticas relacionadas à TI. O COBIT 5 se alinha a outros 

modelos e padrões em alto nível, podendo servir como um modelo 

unificado para governança e gestão da TI. 

 

O COBIT 5 é um modelo único e integrado porque: 

 “Alinha-se com outros padrões e modelos mais recentes, permitindo 

assim que a organização use o COBIT 5 como o principal integrador do 

modelo de governança e gestão”. 

 “É completo na cobertura da organização, fornecendo a base para 

integrar com eficiência outros modelos, padrões e práticas utilizados. Um 

modelo único principal serve como uma fonte consistente e integrada de 

orientação em uma linguagem comum, não técnica, agnóstico-tecnológica”. 

 “Fornece uma arquitetura simples para estruturação dos materiais de 

orientação e produção de um conjunto consistente de produtos”. 

 “Integra todo o conhecimento previamente disperso nos diversos 

modelos da ISACA. A ISACA vem pesquisando a principal área de 

governança corporativa há muitos anos e criou modelos tais como COBIT, 

Val IT, Risk IT, BMIS, a publicação Board Briefing on IT Governance, e ITAF 

para prestar orientação e assistência às organizações”. 

 

4º Princípio: Permitir uma Abordagem Holística – Uma governança e 

gestão eficiente e eficaz de TI exige uma abordagem holística. Aqui o 

COBIT 5, com intuito de apoiar a implementação de um sistema abrangente 

de gestão e governança de TI e garantir alinhamento com objetivos 

corporativos, define sete categorias de habilitadores (ver figura 8):  
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 “Princípios, políticas e modelos são veículos para a tradução do 

comportamento desejado em orientações práticas para a gestão diária”. 

 “Processos descrevem um conjunto organizado de práticas e atividades 

para o atingimento de determinados objetivos e produzem um conjunto de 

resultados em apoio ao atingimento geral dos objetivos de TI”. 

 “Estruturas organizacionais são as principais entidades de tomada de 

decisão de uma organização”. 

 “Cultura, ética e comportamento das pessoas e da organização são 

muitas vezes subestimados como um fator de sucesso nas atividades de 

governança e gestão”. 

 “Informação permeia qualquer organização e inclui todas as informações 

produzidas e usadas pela organização. A Informação é necessária para manter a 

organização em funcionamento e bem governada, mas no nível operacional, a 

informação por si só é muitas vezes o principal produto da organização”. 

 “Serviços, infraestrutura e aplicativos incluem a infraestrutura, a 

tecnologia e os aplicativos que fornecem à organização o processamento e os 

serviços de tecnologia da informação”. 

 “Pessoas, habilidades e competências estão associadas às pessoas e 

são necessárias para a conclusão bem-sucedida de todas as atividades bem 

como para a tomada de decisões corretas e tomada de medidas corretivas”. 

 

 

Figura 9: Habilitadores Corporativos (COBIT 5) 
Fonte: COBIT 5, p.29. 

 

5º Princípio: Distinguir a Governança da Gestão – O modelo do COBIT 

5 faz uma clara distinção entre governança e gestão.  
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“A governança garante que as necessidades, condições e opções das Partes 
Interessadas sejam avaliadas a fim de determinar objetivos corporativos 
acordados e equilibrados; definindo a direção através de priorizações e 
tomadas de decisão; e monitorando o desempenho e a conformidade com a 
direção e os objetivos estabelecidos. 
A gestão é responsável pelo planejamento, desenvolvimento, execução e 
monitoramento das atividades em consonância com a direção definida pelo 
órgão de governança a fim de atingir os objetivos corporativos”. (ISACA, 2012) 

 

 

2.5.2 Information Technology Infrastructure Library - ITIL 

O ITIL foi desenvolvido pelo governo pelo governo britânico no final da 

década de 1980 e provou que possui uma estrutura útil em todos os setores tendo em 

vista a sua adoção em várias em empresas de gerenciamento de serviços. Em 

meados da década de 1990 o ITIL foi reconhecido mundialmente como um padrão de 

fato para o gerenciamento de serviços. 

Tem como foco principal a operação e a gestão da infraestrutura da 

tecnologia na organização, incluindo todo as os assuntos que são importantes no 

fornecimento de serviços de TI. Nesse contexto, o ITIL considera que um serviço de 

TI é a descrição de um conjunto de recursos de TI. “Um serviço é um meio de entregar 

valor aos clientes, facilitando os resultados que os clientes querem alcançar, sem ter 

que assumir custos e riscos” (ITIL V3). Os serviços de suporte do ITIL auxiliam no 

atendimento de uma ou mais necessidades do cliente, apoiando, desta forma, aos 

seus objetivos de negócios. Ainda segundo ITIL: “O gerenciamento de serviços é um 

conjunto de habilidades da organização para fornecer valor para o cliente em forma 

de serviços”. Segundo o Information Technology Service Management Forum (ITSMF, 

2007), a ITIL oferece um arcabouço comum para todas as atividades de TI, como parte 

do provimento do serviço, sendo baseado na infraestrutura de TI.  

Outro ponto fundamental do ITIL é a definição de processos de garantia de 

qualidade dos serviços de TI com custos justificáveis, isto é, relacionar os custos dos 

serviços de tecnologia e como estes trazem valor estratégico ao negócio. Através da 

aplicação das práticas da ITIL, a área de TI passa a conhecer o impacto que pode 

provocar na organização e a disponibilidade dos recursos passa a ser transparente 

para os clientes (FERREIRA, 2005). 
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A Figura 10 mostra O ITIL V3 representado por um eixo (ciclo de vida de 

serviço), composto por cinco etapas de ciclo de vida: estratégia de serviço, desenho 

de serviço, transição de serviço, operação de serviço e melhoria contínua de 

serviço. Cada etapa é coberta por um livro de mesmo nome. 

 

 

O livro Estratégia de Serviços (Service Strategy – SS) descreve os 

processos para identificação de requisitos e necessidades de negócio. Objetiva a 

identificação de quais serviços serão oferecidos, como criarão valor para os clientes 

e como perceberão valor nos serviços da TI, balizar desenvolvimento de plano de 

negócios, otimizar alocação de recursos e medir desempenho de serviços. Um 

importante conceito trazido: 4 P’s da estratégia de serviço – Perspectiva, Posição, 

Plano e Padrão. Neste livro são definidos processos de Desenvolvimento de 

Estratégia, Gestão Financeira, Gerenciamento de Portfólio de Serviços e Gestão de 

Demandas. 

Figura 10: Ciclo de vida do Serviço  
Fonte: ITIL V3 
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O livro Desenho de Serviços (Service Design – SD) objetiva o desenho 

e evolução de serviços para atender requisitos atuais e futuros. Este livro trata de 

alinhamento com políticas e estratégias através do desenvolvimento de soluções, 

processos e métricas que atendam aos requisitos do negócio. Define o 

Gerenciamento do Catálogo de Serviços, Gerenciamento do Nível de Serviço, 

Gerenciamento da disponibilidade, Gerenciamento da Capacidade, Gerenciamento 

da Continuidade de Serviço, Gestão da Segurança da Informação e Gerenciamento 

dos Fornecedores. 

O livro Transição de Serviços (Service Transition – ST) detalha 

planejamento e gerenciamento de mudanças nos serviços. Planejar e gerenciar 

recursos para implantação de um novo serviço ou alteração de um serviço em 

ambiente de produção, assegurando menor impacto possível, com qualidade, custos 

previsíveis e no prazo são condições essenciais para a satisfação de clientes e 

usuários. Para garantir esses fatores, o ITIL define processos de Gerenciamento de 

Mudanças, Gerenciamento da Configuração e de ativos de Serviço, Gerenciamento 

do Conhecimento, Planejamento e Suporte da Transição, Gerenciamento de 

Liberação e Implantação, Validação de serviços e Testes e por fim Avaliação. 

O livro Operação de Serviço (Service Operation – SO) objetiva a entrega 

aos clientes e usuários os níveis de serviço acordados através da gestão das 

aplicações, tecnologia e infraestrutura. Neste são definidos processos de 

Gerenciamento de Incidentes, Gerenciamento de Eventos, Gerenciamento de 

Demandas, Gerenciamento de Acesso e Gerenciamento de Problemas. 

No livro Melhoria de Serviço Continuada (Continual Service 

Improvement – CSI) o ITIL oferece um guia prático de avaliação e melhoria da 

qualidade de serviço e melhoria geral do ciclo de Gerenciamento do Serviço de TI em 

três níveis: Gerenciamento do Serviço de TI, Alinhamento Contínuo do Portfólio e 

Avaliação da Maturidade dos Processos. O Foco deste livro é fornecer método para 

otimizar custo dos serviços, aumentar a eficiência e maximizar a efetividade. Utiliza o 

ciclo PDCA, ilustrado na Figura 11, para aperfeiçoamento contínuo da qualidade dos 

serviços. 
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Figura 11: PDCA ITIL 
Fonte: adaptado de Quora6  

No CSI são descritos 3 processos: Melhoria em 7 passos, Mensuração de 

Serviços e Elaboração de Relatórios. 

 

2.5.3 ISO 9000 

A International Standards Organization (ISO) 9000 é um conjunto de 

padrões auditáveis de alto nível (ISO 9000, 9001, 9004). A ISO 9001 estabelece os 

critérios para um sistema de gestão da qualidade. Pode ser usado por diversos tipos 

de organizações, independentemente do seu campo de atividade. Existem mais de 

um milhão de empresas e organizações em mais de 170 países certificados pela ISO 

9001. (adaptado de International Organization for Standardization - ISO7) 

Segundo a DNV GL8, a norma ISO 9001 fornece um modelo para um 

sistema de gestão da qualidade. Adota uma abordagem de processos destacando 

                                            

 

 

6 Disponível em: < https://www.quora.com/ITIL-+-Lean-Six-Sigma-Is-Six-Sigma-used-in-the-IT-industry-If-

yes-how-does-it-work-in-conjunction-with-ITIL> acesso em 10/12/2016 
7 http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso_9000.htm 
8 https://www.dnvgl.com.br/services/iso-9001-gestao-da-qualidade-74434 

https://www.quora.com/ITIL-+-Lean-Six-Sigma-Is-Six-Sigma-used-in-the-IT-industry-If-yes-how-does-it-work-in-conjunction-with-ITIL
https://www.quora.com/ITIL-+-Lean-Six-Sigma-Is-Six-Sigma-used-in-the-IT-industry-If-yes-how-does-it-work-in-conjunction-with-ITIL
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requisitos, valor agregado, eficácia e desempenho dos processos, e melhoria 

contínua, através da medição dos objetivos. Focadas na eficácia dos processos, e na 

tangibilidade dos resultados desejados. Seu funcionamento é fundamentado no ciclo 

PDCA9. 

  

                                            

 

 

9 Método iterativo de gestão de quatro passos, utilizado para o controle e melhoria contínua de 
processos e produtos. 
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3. ESTUDO DE CASO SOBRE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Este capítulo trata sobre os procedimentos metodológicos utilizados para 

investigação e análise dos dados coletados. A seção 3.1 discorre sobre a metodologia 

da pesquisa, sua estrutura, seus objetivos e como ocorreu a investigação. A seção 

3.2 foi utilizada para caracterização da empresa selecionada para o estudo, do setor 

de TI e do entrevistado. A seção 3.3 traz as informações encontradas e análise dos 

resultados obtidos de acordo com os objetivos traçados. 

 

3.1  Metodologia 

Como procedimento metodológico, em função dos objetivos, foi conduzida 

um estudo em uma organização. O material utilizado para revisão teórica contou com 

livros, artigos, periódicos, publicações em guias próprios nos casos do COBIT e do 

ITIL. Para investigação do fenômeno em questão, foi empregado um estudo de caso.  

Com objetivo de verificar a aplicação dos conceitos revisados no capítulo 2 

- fundamentação teórica, com olhar voltado para o alinhamento estratégico da TI face 

às necessidades do negócio, foi conduzido um estudo de caso em uma empresa 

brasileira. 

Neste estudo de caso, utilizou-se de entrevista semiestruturada e coleta de 

informações disponíveis no website institucional da organização selecionada. Como 

expõe Treviños (1987), a entrevista semiestruturada tem como premissa 

questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses relacionados ao 

tema.  

Para estruturação da entrevista primeiramente foram considerados os 

pontos mais significantes da bibliografia a respeito da Governança de TI em duas 

áreas foco, alinhamento estratégico e entrega de valor pela TI, com propósito de aferir 

facilidades versus dificuldades encontradas, se existia preocupação do setor com os 

temas e em caso positivo quais são os processos relacionados. Numa segunda parte 

foram analisados em seu website publicações e vídeos a respeito da empresa e das 

atividades por ela desenvolvidas, bem como seus projetos. Tais informações serviram 
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de alicerce para balizar perguntas especificas sobre utilização, desempenho e 

contribuição de processos de governança descritos em boas práticas.   

A entrevista manteve-se pautada nos seguintes objetivos:  

 

 Buscar maior compreensão dos processos de governança utilizados na 

empresa desde a sua estruturação até os dias de hoje;  

 Identificar presença de modelos de boas práticas;  

 Verificar a contribuição destes processos para o alinhamento 

estratégico;  

 Sondar dificuldades e facilidades na implementação e condução da GTI 

e seus principais apoiadores.  

 

Para a análise, foi utilizado todo o conjunto de dados coletados. Buscou-se 

associa-los aos modelos de boas práticas COBIT e ITIL para verificação dos 

processos de AE.   

 

3.2  Estudo de Caso 

A Empresa A, é uma empresa de sociedade anônima com capital fechado, 

tem como acionistas três grandes empreiteiras brasileiras. Sendo uma Parceria 

Público-Privada (PPP), foi concebida para um projeto de quinze anos que envolve 

operar, revitalizar e preservar a Área de Especial Interesse Urbanístico (AEIU), uma 

região com 5 milhões de m². Contou com investimento de R$8 bilhões, sendo R$ 4,1 

bilhões destinados às obras de reestruturação e o restante manutenção e prestação 

dos serviços urbanos na área, segundo informações divulgadas em seu website. A 

empresa se distribui em 4 prédios localizados na área citada.  Ao analisar a Missão e 

Visão, verifica-se que a empresa assume compromisso com operação de forma 

integrada, com eficiência, segurança e confiabilidade em sua infraestrutura de 

serviços. 

O setor de TI da empresa fica em sua Sede, sendo constituído de poucos 

funcionários próprios de alto nível técnico e contam com apoios de serviços de 
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consultores terceirizados em sistemas e em infraestrutura. Os demais prédios têm 

suporte de helpdesk local. A gerência de TI está diretamente ligada à diretoria 

administrativo-financeira da empresa.  

O entrevistado é o gerente de TI da empresa, maior cargo da área de 

tecnologia. Responsável pela condução estratégica e tática das atividades do setor, 

garantindo entrega e operação dos serviços e a condução e documentação de 

projetos. Este também foi gerente do setor administrativo da empresa, também abaixo 

da mesma diretoria. 

 

3.3  ANÁLISE DE RESULTADOS 

Esta seção foi dividida em seis partes visando maior alinhamento aos objetivos 

do estudo. Nesta etapa foram avaliados todos os documentos coletados ou 

gerados, conforme descrito na seção 3.1. 

 

3.3.1 Estratégia de TI 

 

Com base no Plano Estratégico de Negócio, a gerência de TI, suportada 

por consultoria externa especializada, utilizou modelos de melhores práticas de 

mercado, principalmente ITIL e COBIT, discutidos no segundo capítulo, para 

elaboração do plano diretor de TI. Este planejamento considerou um horizonte de 15 

anos para suporte aos serviços da TI, tempo de concessão do espaço público. Após 

aprovação da diretoria da empresa, destacam-se principais pontos: 

 

 Definição da estrutura de TI, estratégia de TI, arquitetura e portfólio. 

Podemos fazer aqui uma relação aos processos APO01, APO02, 

APO03, APO05, APO07 descritos no COBIT 

 Definição do ITIL como modelo padrão de gestão dos serviços de 

TI 

 Estrutura com efetivo de TI enxuto, equipe nível sênior.  
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 Gestão de serviços com equipes terceirizadas em sistemas e 

infraestrutura. 

 Terceirização de serviços: Impressão, DataCenter, Helpdesk, 

cabeamento e manutenção de rede física.  

 Implantação de sistema corporativo único – ERP 

Nesta etapa a empresa optou por seguir os conceitos de GTI na 

estruturação do setor de TI e no desenho de processos do setor, com uma estrutura 

eficaz, eficiente e de baixo custo, suportada por boas práticas de governança e gestão. 

3.3.2 Processos Corporativos e de GTI 

 

Uma das atividades-fim da empresa, operar um espaço urbano de cerca de 

5 milhões de m², este serviço é realizado em um centro de controle operacional 

próprio, sendo o maior cliente interno da TI. Segundo o entrevistado, tanto em 

infraestrutura como sistemas, a TI está presente com um leque de soluções.  Toda a 

gestão destes é feita à luz da metodologia ITIL. Evidencia-se pelos processos 

descritos pelo participante da entrevista: 

 Abertura de chamados de helpdesk - “O processo de abertura e 

acompanhamento de chamado é ITIL do início ao fim”.  

 Acordos de nível de serviço (SLA) – “Temos metas de disponibilidade 

agressivas, tanto para cliente interno quanto para a prefeitura”.  

 Aquisições de TI - “Hoje nenhuma outra área da empresa compra 

materiais de TI sem passar pela TI”.  

 Relatório mensal repassado à diretoria – “constam no documento 

diagrama de infraestrutura gerenciada e links de telecomunicação, 

detalhamento de volume e tipos de chamado atendidos, projetos em 

execução e indicadores de disponibilidade de serviços críticos”. 

 

Projetos de implantação de novos sistemas seguem as boas práticas 

descritas no PMBOK. Existe um escritório de projetos (PMO), criado pelo setor de TI, 

para favorecer o acompanhamento dos projetos dentro da metodologia.  “Os projetos 

aqui seguem todas as etapas descritas pelo PMBOK. Na iniciação e planejamento 
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fazemos entrevista com representantes designados das áreas, colhemos os 

requisitos, e então geramos declaração de escopo, que é validado e assinado pelo 

gerente da área solicitante. Segue-se a execução e entrega, ponto que fazemos 

homologação com usuário, treinamento, e encerramos o projeto”.    

 Processos como Instrução de Trabalho, Mapa de Processo, 

Procedimento de Rotina, Gerenciamento de Mudança, Plano de Ação, Relatório de 

Não-Conformidades, entre outros, garantem qualidade nos processos corporativos. 

Vale ressaltar que a empresa teve seus processos de qualidade auditados pela DNV 

GL10 e certificados de acordo com a norma ISO 9001. 

 

3.3.3 Gerenciamento de Portfólio  

 

Segundo informações fornecidas pelo entrevistado, a empresa utiliza 

institucionalmente uma Matriz de Priorização de Projetos para gerir seu portfólio de 

projetos. No caso de projetos que envolvam a TI, as demais áreas da empresa 

solicitam à TI um estudo de viabilidade técnica. Após este passo, existe uma reunião 

mensal com o comitê de projetos, cujos integrantes são gerentes setoriais da 

empresa. Nesta reunião a área demandante do projeto terá um representante para 

expor as necessidades e defender sua priorização perante o comitê. Projetos são 

qualificados e priorizados de acordo com seu tipo e impacto, se vem de encontro à 

determinação legal, ou se são qualitativos financeiros, operacionais etc. 

Verifica-se que a grande maioria dos projetos da empresa envolvem o setor 

de TI, que segundo o entrevistado, se faz presente com serviços prestados em 

praticamente todas as atividades da companhia.  

Faz-se aqui uma correspondência com o 1º Princípio do COBIT 5: Atender 

às Necessidades das Partes Interessadas, onde mudanças no negócio se traduzem 

em objetivos corporativos e estes em objetivos de TI.  

                                            

 

 

10 https://www.dnvgl.com.br/about/in-brief/resumo.html 
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Diante destas alterações de objetivos, onde possivelmente são 

requisitados novos serviços à TI, se evidencia um conceito do ITIL – alinhamento 

contínuo do portfólio, descrito no livro CSI. 

 

3.3.4 Alinhamento Estratégico 

 

De acordo com informações disponíveis no website da empresa, um dos 

seus principais desafios nas obras foi a implantação do novo sistema viário da região, 

composto por duas vias que aumentaram em 27% a capacidade do tráfego, em 

substituição de vias existentes, incluindo implosão e desmonte de um grande viaduto.  

Abaixo texto extraído do website da empresa: 

 

“Tecnologia, logística e inovação estão presentes no dia a dia da ‘Empresa 

A’. A empresa conta com um moderno Centro de Controle de Operações 

(CCO) com 55 câmeras que ajudam a operar e monitorar toda a malha viária 

da região, reunindo informações para que agentes de tráfego e equipes de 

conservação, limpeza e paisagismo possam gerenciar e planejar suas 

ações”. 

 

O entrevistado ressalta que a utilização da Matriz de Priorização como um 

dos principais mecanismos de AE, pois mensalmente realizam reunião entre gestores 

e diretoria. Nesta ocasião são avaliados os status de cronograma, custos e entregas 

dos projetos. Mudanças podem ser decididas e aprovadas pela alta direção de 

maneira ágil. O orçamento dos projetos é sempre do centro de custos da área 

solicitante, retirando custos da TI e agregando valor ao setor com os serviços 

prestados. 

Projetos criados pela própria TI passam pelo mesmo processo citado 

acima. No entanto, para garantir seu alinhamento com as partes interessadas, utiliza-

se a cascata de objetivos do COBIT para atribuir peso aos projetos em uma matriz de 

priorização de projetos de TI. 

Para execução de um de seus maiores projetos, implodir um trecho de 

viaduto com extensão superior a 1 km, a área de TI teve forte participação sustentando 

a operação com serviços essenciais a viabilização do feito. Ainda segundo o 
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entrevistado, nesta etapa do projeto “criamos o CCI (Centro de Controle Integrado), 

ideia que surgiu em reuniões de planejamento”. Neste espaço foram disponibilizados 

diversos serviços de tecnologia utilizados pela concessionaria, sistemas de 

monitoramento, câmeras, sistema de rádio comunicação próprio.  “Contando com 

informações em tempo real de toda a região e com a missão de manter todas as 

equipes e autoridades envolvidas atualizadas”. O modelo como 5W2H11, ilustrado na 

Figura 12, e uma matriz de responsabilidades desenvolvida internamente também 

foram citados para alinhamento entre as áreas e desenvolvimento do plano de ação, 

ambos demonstraram grande efetividade de acordo com o entrevistado.  

 

 

Figura 12: Diagrama 5W2H  
Fonte:  site agarreseusucesso12 

                                            

 

 

11 5W2H é uma ferramenta que pode ser utilizada para elaboração de planos de ação “através da 
definição de responsabilidades, métodos, prazos, objetivos e recursos associados” Marshall (et al., 
2010, p. 115). Segundo Daychoum (2006), as sete perguntas são What (O que? Que? Qual?), Who 
(Quem?), Why (Por que?), Where (Onde?), When (Quando?), How (Como?) e How much / How many 
(Quanto? / Quantos?). 
12 Disponível em: <http://agarreseusucesso.com.br/5w2h/> Acesso em nov. 2016. 
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3.3.5 Fatores Contextuais de Governança na Empresa 

 

As maiores dificuldades encontradas na condução da governança foram o 

alinhamento dos interesses da alta direção da empresa com das áreas de negócio, 

sendo o fator orçamentário o mais discutido, de acordo com o entrevistado. A 

aprovação da direção é fundamental para execução dos projetos das áreas, e para 

tal, o alinhamento com os objetivos organizacionais é fundamental. 

Atribui-se também aos gerentes, atores internos, o papel de maiores 

fomentadores da implementação de práticas governança. Como o conceito foi 

amplamente discutido em reuniões com alta direção, percebe-se uma governança 

compartilhada pelas áreas, ou em outras palavras, a governança corporativa de TI, já 

em linha com o COBIT 5. Desta forma a TI não é mais só responsabilidade da área 

de TI, mas de toda a corporação. 

A empresa tem perfil de adequar processos e investir em projetos que 

aumentem controles, segurança e disponibilidade da informação mediante 

credenciais.  “A empresa quer controles. Quanto mais controle, melhor. Não temos 

dificuldades em implanta-los”. 

Apesar de descrito no modelo COBIT 5, como ferramenta de alinhamento 

das estratégias através da medição de desempenho, não foram percebido o uso do 

modelo Balanced Scorecard. 

   

3.3.6 Síntese da Pesquisa 

A empresa revela aplicação de diversos mecanismos formais de 

governança, tanto de TI quanto corporativa. Boas práticas permeiam os processos 

implantados e utilizados na empresa de maneira orgânica. Dentre tais mecanismos, 

foram identificados: 

 Planejamento estratégico  

 COBIT 

 ITIL 
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 Compliance14 

 Comitê de projetos e comitês de TI 

 Análise de viabilidade de projetos 

 PMBOK 

 ISO 9000 

 5W2H 

 Matriz de Priorização de Projetos 

De acordo com documento analisados e com as respostas obtidas na 

entrevista, verifica-se que os mecanismos formais de GTI tem forte impacto no AE da 

organização.  

A estrutura e arquitetura da TI foram concebidas seguindo conceitos do 

COBIT, os processos utilizados no gerenciamento de serviços de infraestrutura e 

software são baseados em ITIL, projetos são gerenciados em processos descritos 

pelo PMBOK, ISO 9000 é utilizado como padrão de qualidade. Compliance rege 

acordos e contratos elaborados ou aprovados pelo setor jurídico da empresa. 

A utilização de todos estes mecanismos descritos exige dedicação de 

diversos profissionais, seja para planejamento, treinamento ou auditoria. Isto se traduz 

em custos absorvidos pelos setores da empresa. Sendo este o fator indicado como o 

mais difícil de se contornar e exigiu maior empenho de seus apoiadores. Contudo, a 

implantação destes modelos em conjunto se mostrou eficaz para atingir os objetivos 

da empresa, na visão estratégica. Reafirmam a importância dos mecanismos de GTI 

e processos de GC para alinhamento dos setores aos objetivos do negócio. 

 

 

  

                                            

 

 

14  Agir em sintonia com regras; estar absolutamente alinhado com normas, controles internos e 
externos, além de todas as políticas e diretrizes estabelecidas para o seu negócio. 
 

 



46 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Governança de TI tem como base a Governança Corporativa, que 

ganhou relevância mundial nos anos 80, mas foi após o ano de 2001 que se tornou 

um tópico dominante nos negócios.  

Diferentemente da gestão, a Governança de TI consiste em processos que 

garantam suporte e aprimore objetivos do negócio atuais e futuros através de 

processos definidos e ciclos de melhoria contínua. 

Tais práticas foram inicialmente um fator de diferencial competitivo, hoje 

passam a ser essenciais a sobrevivência das empresas em concorrências de alto 

nível. Percebeu-se que os investimentos de TI deveriam estar em alinhamento com 

os objetivos da empresa, que sofrem constantes mudanças. 

Neste processo, algumas metodologias ganharam notoriedade ao apoiar 

as empresas na gestão de seus recursos, na otimização de processos de negócio e 

na melhoria de controles internos. 

Este trabalho trouxe os principais conceitos sobre o tema, com foco no 

alinhamento estratégico, e expos o conceito das principais metodologias em aplicação 

no Brasil. Além disso foi realizado um estudo de caso para verificar de que forma estes 

conceitos foram absorvidos e adaptados para nossa realidade.  

Foram encontrados na empresa diversas práticas de governança, que 

garantem alinhamento de TI ao negócio e entrega de valor. O uso de boas práticas é 

consolidado em diversos processos, sustentado na cultura da empresa. O modelo ITIL 

tem forte peso na gestão dos serviços, o PMBOK foi utilizado no ciclo de vida dos 

projetos, gerando documentação das etapas. O COBIT aliado a matriz de priorização 

respondem pelos processos de estratégicos da TI e da empresa. 
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4.1 Oportunidades de trabalhos futuros 

Ao concluir este trabalho percebe-se que dois pontos para aprofundamento: 

 Maturidade dos processos de alinhamento estratégico conforme descrito 

por Weill e Ross. 

 Não foram encontrados indícios da utilização do BSC em nível 

estratégico. Resta verificar por que não foi utilizado, visto que é alinhado 

ao COBIT, se houve substituto em seu papel e verificar o alinhamento 

da matriz de priorização ao modelo COBIT.  
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ANEXO A 

Roteiro de entrevista: 

 

1. A Governança de TI é um instrumento eficaz para garantir o alinhamento dos 

interesses da direção da empresa, dos acionistas e da própria TI.  

a. Quais dificuldades foram encontradas na condução da governança de 

TI?  

b. Os principais apoiadores foram internos ou externos? 

c. Alguma facilidade que ache importante ressaltar? 

2. A Governança de TI tem como um dos principais objetivos o alinhamento das 

estratégias de TI aos objetivos e estratégias corporativas.  

a. Na sua opinião, de que forma os serviços e projetos da TI vão de 

encontro aos objetivos da empresa?  

b. Quais processos de TI existem para planejar, executar, medir e avaliar 

este alinhamento? 

3. O Plano Estratégico de TI (PETI), é um importante documento, feito com base 

no Plano Estratégico do Negócio (PEN), traça o perfil da TI na empresa e norteia as 

demais decisões ligadas ao setor.  

a. De que forma este passo foi (o está sendo) tomado na implementação 

da governança no setor de TI? 

b. Como foi criado o documento?  

c. Algum framework de boas práticas foi utilizado? Qual (is)? 

4. A empresa, sendo uma Parceria Público-Privada, pioneira neste ramo de 

atividade, encontrou um caminho próprio para entrega de resultados. Muitas vezes 

neste ambiente, os requisitos de negócio sofrem alterações, gerando então novos 

projetos.  

a. Quem define quais serão os novos projetos? 

b. Existe um comitê ou a decisão vem direto da diretoria? Como acontece? 

c. O setor de TI tem poder para criar novos projetos? Outros setores 

demandam projetos de TI direto à TI ou à direção da empresa?  
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d. De que forma as mudanças afetam o alinhamento da TI com os negócios 

e quem são os principais envolvidos? 

5. O PMBOK é uma metodologia de boas práticas para gerenciamento de 

projetos e portfólio de projetos, descreve processos para gerenciamento de escopo, 

prazo, riscos etc. Já o gerenciamento de portfólio descreve processos de criação, 

priorização, verificação, mudanças etc.  

a. Do ponto de vista da criação e priorização de projetos, como é feito aqui 

na empresa?  

b. De qual forma são priorizados?  

c. Como se garante que os projetos em curso seguem alinhados com os 

objetivos corporativos? Existe um escritório de projetos?  

6. Derrubar o viaduto foi um projeto gigantesco, envolvendo uma equipe 

multidisciplinar, com várias frentes, visando viabilizar este feito.  

a. Nesta ocasião quais foram os serviços prestados pela TI?  

b. O setor de TI utilizou alguma metodologia (processo descrito em boas 

práticas) para dar apoio ao projeto? Qual?  

i. Caso sim. De que forma ajudou/atrapalhou? 

ii. Caso não. Como os projetos são acompanhados? 

7. O Centro de Controle Operacional (CCO) é talvez o maior cliente interno da 

TI, demandando vários serviços e projetos.  

a. Quais serviços, na sua opinião, são os mais relevantes levando em 

consideração os objetivos da empresa?  

b. O ITIL é utilizado como padrão para o gerenciamento de processos?  

i. Caso sim, saberia apontar alguns processos de TI que o tenham 

como padrão? E se há uma rotina de gestão à luz do ITIL? Pode dar algum 

exemplo? 

ii. Caso não, como é feita a criação, implementação, operação dos 

serviços, então?  

8. Para garantir o alinhamento estratégico, a metodologia COBIT prevê 

processos de monitoramento na gestão das operações da TI. Já o Balanced 

Scorecard pode ser uma excelente ferramenta na medição dos resultados propiciando 

uma visão holística e favorecendo o alinhamento estratégico.  
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a. Existem mecanismos (processos) que periodicamente verifiquem se as 

metas traçadas para o setor estão sendo atingidas? Até que ponto quanto os 

processos utilizados pela empresa são baseados nestas metodologias (Cobit e 

BSC)?  

i. Caso sim.. Saberia me dizer alguns processos de TI que o tenham como 

padrão? E se há uma rotina de gestão à luz do Cobit e BSC? Pode dar 

algum exemplo? 

ii. Caso não.. Como o alinhamento estratégico é feito? 
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