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RESUMO 

A intenção de desenvolver esse trabalho é definir e contextualizar a Gover-
nança de TI, de acordo com a sua utilização nos dias de hoje. 

 
Para isso, serão explicados os conceitos de governança e de sua evolução 

até à Governança de TI, nosso tema principal. 
 
De maneira sucinta, e dentro desse novo cenário, serão abordadas as prin-

cipais metodologias de controle e apoio às boas práticas. 
 
 
 
 
Palavras chave: Governança da Tecnologia da Informação, Tecnologia da 

Informação, Gestão de Tecnologia da Informação. 
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1 INTRODUÇÃO 

A partir da segunda metade do século XX, principalmente, a Tecnologia da 

Informação (TI) tornou-se extremamente importante para o crescimento das empresas. 

Aliada a investimentos em inovação e qualidade na sua administração, as empresas 

buscam formas diferentes de melhorar o tratamento e o fluxo das informações, com o 

objetivo de ficarem à frente dos seus concorrentes.  

Nos dias de hoje, a informação é um dos ativos gerenciados pelas              

empresas, e por muitas, considerado o mais complicado. 

Inserida no contexto da governança corporativa, a Governança em TI tem o 

objetivo de trazer informações do próprio negócio que não são identificadas facilmente, 

mantendo uma grande aproximação entre a tecnologia e os negócios. O aumento do 

uso de recursos de tecnologia resulta no alcance da excelência no tratamento da in-

formação, pois com a mudança da forma de uso do computador no trabalho, possibi-

litou-se o aumento de produtividade em todos os níveis organizacionais. Assim, a Tec-

nologia da Informação passa a ser essencial na estratégia de negócio das empresas. 

A Governança em TI consiste na definição de um conjunto de boas práticas, 

padrões utilizados por diversas empresas, e relacionamentos estruturados. Com o 

comprometimento dos executivos, gestores, técnicos e usuários da TI, as empresas 

buscam garantir o controle das operações com mais segurança e menos riscos, am-

pliando cada vez mais o desempenho, otimizando o investimento em recursos, redu-

zindo custos desnecessários, e alinhando a TI aos negócios. 

Como papel principal, a Governança de TI auxilia o Governante de TI (CIO) 

a avaliar os rumos a serem tomados para o alcance dos objetivos da empresa. 

 Para apoiar os executivos das empresas a mensurar os valores tangíveis e 

intangíveis da TI de uma empresa existem muitos métodos, ferramentas e melhores 

práticas desenvolvidos e aplicados por outras empresas. 

Para os profissionais de TI responsáveis pelo planejamento, implantação, 

controle e monitoramento de programas e projetos de governança, está relacionada 
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ao desenvolvimento um conjunto estruturado de competências e habilidades estraté-

gicas fundamental para as empresas, tanto para os aspectos operacionais, quanto 

para as implicações legais. 

 Transformar os processos em “engrenagens” funcionando de forma          

sincronizadas é o grande desafio do Governante de TI. Deverá demonstrar que a TI 

não é apenas uma área de suporte aos usuários e ao negócio, mas parte fundamental 

e estratégica da empresa, sendo avaliada constantemente, buscando resultados sig-

nificativos e que valham o investimento. 

 No processo de avaliação da Governança de TI deverão ser priorizados os 

temas e processos que fortaleçam sua conexão com a empresa da empresa, come-

çando com o envolvimento da alta administração, planejamento, gestão de riscos e 

de resultados, e também de outros processos que lhes dão suporte. 

 Apenas em 2003, na lista com os 10 (dez) principais tópicos priorizados 

pelos Chief Information Offices (CIOs), constava pela primeira vez: aprimorar a         

Governança de TI. 

No ano de 2005, uma pesquisa realizada pelo MIT (Massachusetts Institute 

of Technology), concluiu que as empresas que possuem o controle maior nas suas 

políticas de governança, conseguem lucros a cerca de 20% mais altos. 

Para que o controle da Governança seja mais efetivo nas empresas serão 

apresentados de maneira conceitual alguns métodos e melhores práticas, exemplifi-

cando alguns casos reais. 

 No início dos anos 90, a Governança Corporativa atingiu sua maturidade 

com o intuito de superar o conflito gerado pela separação entre a gestão empresarial 

e a propriedade, e fornecer um maior nível de transparência. Ocorre quando o           

proprietário atribui a um executivo contratado o poder de decisão sobre sua empresa, 

mas os interesses do gestor não condizem com os do proprietário, ocasionando um 

conflito entre ambas as partes. 

Em 2002, a governança corporativa ficou em evidência na mídia mundial 

por causa das fraudes ocorridas nos demonstrativos financeiros de algumas empresas 

dos Estados Unidos, por exemplo a WorldCom, o segundo maior provedor de serviço 

de telefonia de longa distância, a Enron, uma empresa comercial de energia, e a   

Adelphia Communications, uma das maiores empresas de TV a cabo nos Estados 
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Unidos, que pediram falência, pois seus documentos foram adulterados, declarando 

lucros que não ocorreram, causando um rombo de bilhões de dólares. 

Após esses fatos, o nível de controle aumentou, e a governança corporativa 

organizou-se para certificar que a conduta dos executivos esteja sempre de acordo 

com os interesses dos acionistas, evitando também fraudes, abusos de poder e erros 

estratégicos. 

Dentre os principais mecanismos de controle utilizados pelas empresas es-

tão a auditoria independente (externa), e os conselhos de administração e fiscal. Aqui 

no Brasil, foi publicado em 1999 pelo IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corpo-

rativa) o primeiro código sobre governança corporativa. 

 

Segundo o IBGC, sua definição de Governança Corporativa é: 

 

...governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas são dirigidas, 

monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre proprietá-

rios, conselhos de administração, diretoria e órgãos de controle. As boas prá-

ticas de governança corporativa convertem princípios em recomendações ob-

jetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor 

da empresa, facilitando seu acesso ao capital e contribuindo para sua longe-

vidade. (IBGC, 2016) 

 

Mesmo aprofundando os debates sobre governança e do crescimento da 

adoção de boas práticas de Governança Corporativa, o Brasil ainda se qualifica pela 

baixa influência dos conselhos administrativos, da maior sobreposição entre proprie-

dade e gestão, e da grande concentração do controle acionário. Demonstrando assim, 

um amplo campo para incentivar o conhecimento, ações e divulgar os conceitos de 

Governança Corporativa. (IBGC, 2016). 

Para incentivar o uso das melhores práticas de Governança Corporativa, 

em 2000, a BM&FBOVESPA (Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo) 

lançou o Novo Mercado, segmento diferenciado de listagem que continha ações de 

empresas com boas práticas de governança corporativa listadas nos seus segmentos 

especiais. 

As empresas contidas no índice, se comprometem voluntariamente a prati-

car as boas práticas de governança corporativa, e a divulgar níveis de transparência 



 16 

adicionais, além dos exigidos pela legislação. Ampliando o direito dos acionistas, e 

melhorando a qualidade das informações prestadas. 

Na mesma época foram criados os Níveis 1 e 2 de governança corporativa, 

e hoje existem também, o Bovespa Mais e o Bovespa Mais Nível 2, com o intuito de 

desenvolver o mercado de capitais brasileiros, tendo segmentos adequados aos dife-

rentes perfis de empresas.  

Diante dessa necessidade de constante evolução, os regulamentos dos res-

pectivos segmentos especiais de listagem foram revisitados duas vezes, em 2006 e 

2011. 

Nesse trabalho será explorada a Governança em TI, com uma breve infor-

mação sobre o assunto no ambiente corporativo. Através de alguns métodos e melho-

res práticas serão expostos os meios adotados para sua implantação. E, a exposição 

de estudos de casos reais onde serão abordados pontos importantes que devem ser 

aperfeiçoados para a eficácia do controle da Governança em TI nas empresas. 

2 A GOVERNANÇA 

As atividades de Governança de TI e de Gestão Corporativa não têm sido            

elementares para as empresas. Nos projetos de tecnologia da informação são gran-

des os prazos, os gastos e os riscos associados aos mesmos, que quando bem exe-

cutados, podem resultar em ganhos maiores que os esperados objetivos organizacio-

nais. 

Para ter a Governança de TI, não é essencial que uma empresa implante 

todos os processos sugeridos de acordo com os modelos desenvolvidos e das práti-

cas de gestão implantadas na empresa. É importante a identificação por parte da em-

presa, dos processos mais adequados aos seus propósitos. 

A maturidade possibilita as empresas progredirem conforme suas                      

necessidades, e pode ser entendida como uma unidade de medida dos processos 

utilizados na TI, servindo de referência para o ambiente externo. É importante que os 

níveis da manutenção do suporte, desejado pela área de negócio, estejam de acordo 
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com as metas, pois não é de fundamental importância, que todos os seus processos 

alcancem os maiores níveis de maturidade. 

O mais importante para a empresa é saber definir seus próprios processos 

de Governança de TI, como mensurar tais processos, estabelecendo formas individu-

ais de desenvolvimento dos mesmos. 

2.1 GOVERNANÇA CORPORATIVA 

O que as empresas mais desejam é o seu crescimento econômico, acarre-

tando no aumento da distância entre as áreas onde ocorrem as atividades e a admi-

nistração da empresa, surgindo assim, a necessidade de um maior controle organiza-

cional. A consequência acarretará no aumento de conflitos entre os vários grupos que 

a controlam devido a divisão do poder, e também a de seus objetivos, dificultando as 

tomadas de decisões. Surge então, a necessidade de equilibrar interesses, controlar 

metas desejadas e aumentar a transparência com a divulgação dos resultados, obje-

tivando a adoção de medidas reparadoras pela governança corporativa.   

O processo de globalização ocorrido no mundo faz crescer ainda mais a            

Governança Corporativa, fazendo com que fusões, aquisições e aberturas de capitais, 

ocorram entre empresas de diferentes partes do planeta. No Brasil, a partir da década 

de 1990, com a redução de barreiras para a entrada de capital estrangeiro, e a inclu-

são do país no mercado global, as operações de fusão e aquisição entre empresas 

tornaram-se mais frequentes e corriqueiras. 

A governança corporativa foi definida pela Organisation for Ecomic Co-ope-

ration and Development – OECD (1999 apud Domingos 2009) como sendo uma es-

trutura de responsabilidades e relacionamentos entre os gestores, acionistas e mem-

bros do conselho de administração nomeados para conseguir o melhor desempenho, 

a fim de conseguir os principais objetivos da corporação. 

Já o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC (2009), define           

governança corporativa como a forma com que as sociedades são gerenciadas, con-
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troladas e incentivadas, a partir dos relacionamentos envolvendo os acionistas, cotis-

tas, diretoria, conselho de administração, conselho fiscal, auditoria independente e 

demais partes interessadas. 

Resumindo, a Governança Corporativa é definida como sendo um conjunto 

de boas práticas, princípios de transparência e mecanismos que proporcionam um 

melhor desempenho econômico, com o objetivo de aumentar a confiança entre todas 

as partes interessadas (investidores, fornecedores, acionistas, colaboradores, e     

conselhos de administração e fiscal) perante aos administradores de uma empresa. 

Conforme o IBGC (2009), os sistemas de Governança Corporativa, desta-

cam-se dois grandes sistemas nos países desenvolvidos, e que podem ser divididos 

em dois tipos de gestão:  

 

- Insider System – caracterizada pelo controle de grandes aci-

onistas, comandando diretamente as ações diárias, ou através 

de colaboradores indicados pessoalmente. 

 

- Outsider System – acionistas pulverizados e normalmente 

fora do controle diário das operações de campanha. 

 

Outside System, utilizado no Reino Unido e nos Estados Unidos, é também       

conhecido como anglo-saxão, e sua concepção é utilizada em grandes empresas. Pri-

oriza o retorno aos acionistas dispersos, pois não participam das atividades diárias da 

empresa, tem como principal característica o ativismo e o grande porte dos investido-

res institucionais.  

Insider System, modelo adotado na Europa Continental e no Japão, tem 

sua estrutura de propriedade mais concentrada. É considerada a outra face da Gover-

nança Corporativa, onde os grandes acionistas comandam as atividades diárias por 

meio de pessoas de sua confiança, ou até participam efetivamente do seu dia-a-dia. 

Tem menor porte dos investidores institucionais, baixo ativismo e conta com a partici-

pação de conglomerados industriais e financeiros. 

De modo que o poder dentro da empresa não prejudique os objetivos             

organizacionais, são adotados os princípios de equidade, transparência e prestação 
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de contas nos dois sistemas de governança corporativa. O mais importante, em    qual-

quer dos modelos adotados, é a escolha de práticas que auxiliem a empresa a atuar 

no mercado de maneira eficaz. 

2.2 GOVERNANÇA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)  

Com a dependência, cada vez maior, das empresas aos recursos disponi-

bilizados pela tecnologia da informação, foi crescendo a necessidade de um maior 

controle e transparência dentro das empresas por parte da tecnologia da informação, 

criando-se então, processos específicos para sua governança. 

Por muito tempo, a área de TI foi considerada uma caixa preta, e funcio-

nava com total independência do restante da empresa. Passou a ser questionada so-

bre a medição dos investimentos realizados em TI, exigindo-se relatórios sobre a ne-

cessidade, riscos e o retorno dos possíveis investimentos. 

A definição para governança de TI, conforme o Information Technology   

Governance Institute (ITGI), assemelha-se a uma estrutura de processos e relações, 

controlados e dirigidos pela empresa. Tem por objetivo valorizar o negócio, gerenciar 

de maneira balanceada o risco, alcançando o retorno esperado do investimento reali-

zado. 

Para a ISACA (Information Systems Audit and Control Association - 2000 

apud Alves & Ranzi 2006), a governança de tecnologia da informação é definida como 

uma estrutura de processos e relacionamentos que controla e dirige a empresa, equi-

librando os riscos e o retorno dos investimentos, a fim de conseguir a valorização da 

mesma. 

Já para Weill e Ross (2006), a governança de tecnologia da informação é 

a soma das práticas de gestão de TI. Com o objetivo de auxiliar no balanceamento de 

oportunidades e riscos, num ambiente que, a todo momento, está em constante mu-

dança. E, aprimorar as tomadas de decisões, para cada vez mais, ter o controle dos 

contratos, das pessoas, e principalmente, dos custos. 

Para todo esse controle é necessário um conjunto de normas capaz de 

controlar e gerenciar as iniciativas da tecnologia da informação nas empresas. Isso 
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melhorará, ainda mais, os processos internos, garantindo o retorno dos investimentos 

planejados. Esse processo gerenciado é chamado de Governança de TI. 

A governança de tecnologia da informação adota métodos e procedimentos 

de melhores práticas que possibilitam a avaliação do impacto da TI na atuação dos 

negócios. Os processos de elaboração e aprovação de projetos e orçamentos de TI, 

a colaboração da área de TI na criação de estratégia corporativa, a presença em co-

mitês, o uso de conjunto de regras ou melhores práticas (frameworks) encontrados na 

literatura especializada (ITIL, COBIT, PMI, SLA) são apenas algumas formas que bus-

cam incentivar um comportamento consistente da empresa e alinhar os investimentos 

de TI com a cultura, estratégia, valores e missão da empresa. Existem outros modelos 

de referência que podem auxiliar na implementação da Governança de TI, como a 

ISO e o PMBoK. 

A Governança da Tecnologia da Informação baseia-se em cinco domínios, 

todos estão alinhados com as diretrizes dos stakeholders, sendo que três são               

direcionadores (Alinhamento Estratégico, Medidas de Performance e Gerenciamento 

de Recursos), e dois são resultados (Valor de TI e Gerenciamento de Risco). 

 

- Direcionadores: 

Alinhamento Estratégico: o seu objetivo é manter o alinhamento 

entre o negócio da empresa e as soluções de TI; 

Medidas de Performance: monitora os serviços de TI e         

acompanha a entrega dos projetos; 

Gerenciamento de Recursos: otimiza o conhecimento e a           

infraestrutura de TI; 

 

 - Resultados: 

Valor de TI: visa otimizar os custos aplicados nos investimentos 

de TI, e o retorno dos mesmos; 

Gerenciamento de risco: seu objetivo é não deixar que os         

serviços de TI sejam interrompidos, recuperar informações nos 

casos de desastres ou acidentes, e proteger os ativos de TI. 
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3  MÉTODOS DE APOIO À GOVERNANÇA DE TI 

 

 

A necessidade crescente das empresas estarem dentro de padrões de     

riscos aceitáveis, o amadurecimento do conceito de governança junto a uma maior 

transparência no controle das informações, e o aumento da utilização de recursos 

tecnológicos, contribuiu para a popularização de alguns métodos que auxiliam na   

aplicação de uma governança de TI mais ativa. 

Para a implantação da governança e auxiliar nessa busca por excelência é 

necessário especificar os controles que descrevam os recursos envolvidos, os pro-

cessos e seus responsáveis, e também as formas de conquistar os resultados dese-

jados. A fim de auxiliar as empresas nesse processo estão disponíveis vários modelos 

(frameworks) ou padrões de melhores práticas, que contribuem para a        Governança 

em TI, utilizados em diversas empresas. Práticas que guiam para as empresas esta-

belecerem métricas e controles, buscando o alcance da governança. Dentre os mo-

delos podemos citar o COBIT (Control Objectives for Information and Related Techno-

logy), PMBoK (Project Management Body of Knowledge), CMMI (Capability Maturity 

Model Intregation), ITIL (Information Technology Infrastructure Library), BSC (Balan-

ced Scorecard), e também padrões de melhores práticas e segurança como a ISO/IEC 

– 17799, BS 15000 e ISO/IEC 20000. 

 

- BSC (Balanced Scorecard): 

 

Seu conjunto de objetivos, coordenadamente distribuídos pelas quatro perspectivas, finan-

ceira, do cliente, dos processos e do aprendizado e crescimento, conduzirão a empresa a 

um equilíbrio entre as medidas objetivas de resultado, medidas financeiras e os vetores 

subjetivos, medidas não-financeiras. (KAPLAN e NORTON, 1997) 

 

Lançado oficialmente em janeiro de 1992, através do artigo cujo título era 

“Measures that drive Performance” pela Harvard Business Review, o BSC foi um       

estudo patrocinado pelo Instituto Nolan Nortan e concluido em dezembro de 1990. 

Esse estudo teve como objetivo a tradução da missão e estratégia das empresas em 
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um grupo de medidas de desempenho, que são utilizados como base para um sistema 

de gestão estratégica e medição (KAPLAN e NORTAN, 1997). 

Seus principais objetivos são: alinhar a empresa à estratégia, traduzir a es-

tratégia da empresa em termos operacionais, converter a estratégia em processo con-

tínuo, mobilizar a mudança por meio da liderança executiva, e transformar a         es-

tratégia em tarefas de todos. (FERNANDES, 2008). 

 

 - PMBoK (Project Management Body of Knowledge): 

 

Fundado em 1969 por cinco pessoas, o PMI (Project Management Institute) 

cresceu e tornou-se para a profissão de gerenciamento de projetos, o maior defensor 

mundial, acreditando que o gerenciamento de projetos eficaz se torna indispensável 

para a conversão das estratégias de negócios em resultados positivos. Por conta da 

crescente competição do mercado global, hoje em dia, é grande a pressão sobre os 

gerentes, para que entreguem projetos dentro, mas de preferência, abaixo do orça-

mento, e obedecendo os prazos estipulados. 

A fim de que seus objetivos sejam atingidos, são definidas as tarefas, esta-

belecidos prazos, identificados itens de caminho crítico, acompanhados os custos e 

valor agregado, e especificar e adquirir materiais. 

O PMBoK (Project Management Body of Knowledge), desde a sua primeira 

edição, estabeleceu-se como um guia amplo e em condições de apresentar uma       

estrutura de boas práticas em gerenciamento de projetos. 

Para entender o PMBoK, são importantes os três conceitos: ciclo de vida, 

processos e áreas de conhecimentos em gestão de projetos. 

 

- ISO 9000 (International Standards Organization): 

 

A ISO série 9000 é composta pelo conjunto de cinco normas (ISO 9000 a 

ISO 9004) compreende pontos referentes à garantia da qualidade em projeto produ-

ção, desenvolvimento, serviços associados e instalação. Seu objetivo principal é a 

satisfação do cliente pela prevenção de não conformidades em todos os estágios en-

volvidos no ciclo da qualidade da empresa. 
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Suas normas foram oficializadas em 1987, e baseadas em normas já exis-

tentes, como por exemplo as normas britânicas BS5750, não sendo assim considera-

das revolucionárias. 

Existem também, a ISO 8402 (Conceitos e Terminologia da Qualidade), da 

ISO 10011 (Diretrizes para a Auditoria de Sistemas da Qualidade), ISO 14000 (para a 

gestão ambiental) e de uma série de guias ISO pertinentes à certificação e registro de 

sistemas de qualidade. 

Sejam elas grandes ou pequenas, prestadoras de serviços de caráter         

industrial ou ainda governamental, as normas ISO 9000 podem ser utilizadas por   

qualquer tipo de empresa. 

As normas dizem respeito apenas ao sistema de gestão da qualidade de 

uma empresa. Assim, se um produto foi fabricado por um processo certificado             

segundo as normas ISO 9000, não garante que esse produto terá maior ou menor 

qualidade que outro similar. Mas, que todos os produtos fabricados conforme as nor-

mas, terão o mesmo padrão de qualidade e características. Portanto, não será atribu-

ído qualidade extra ao produto ou serviço, e sim, que o produto ou serviço apresentará 

sempre as mesmas características. 

A norma aplica totalmente o ciclo de PDCA (do inglês: PLAN – DO – 

CHECK – ACT ou Adjust) ou ciclo de Deming, que consiste basicamente em 4 (quatro) 

etapas que se repetem continuamente por período indeterminado. Assim, nunca terá 

fim a melhoria dos processos, caracterizando uma melhoria contínua do processo. 
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A Figura 1 ilustra essas informações: 

 

Figura 1: ISO 9000: modelo de Deming 

Fonte: http://www.sobreadministracao.com/o-ciclo-pdca-deming-e-a-melho-

ria-continua/ 

 

- CMMI (Capability Maturity Model Integration): 

 

Método utilizado para refinar e desenvolver um processo de criação de um 

software da empresa. Baseado no desenvolvimento iterativo e mais orientado aos re-

sultados. 

Desenvolvido pelo Software Engineering Intitute (SEI), centro de pesquisa 

e desenvolvimento patrocinado pelo U.S. Department of Defense (DoD), relata um 

caminho evolutivo de cinco níveis de crescimento organizado e de processos mais 

contundentes:o inicial, o definido, o gerenciado, o repetitivo, e o otimizado. 

 

 

 

 

http://www.sobreadministracao.com/o-ciclo-pdca-deming-e-a-
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- COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology): 

 

“Através de um modelo de domínios e processos, fornece boas práticas e 

apresenta atividades em uma estrutura lógica e gerenciável. Suas boas      

práticas representam o consenso dos especialistas, e são fortemente          

centradas mais nos controles e menos na execução, que ajudarão a otimizar 

os investimentos em TI, garantir a entrega dos serviços e criar métricas para 

julgar quando as coisas não saem como planejadas”. (IT Governance Institute. 

Cobit 4.1) 

 

Desenvolvido na década de 1990 pelo ISACA (Information System Audit 

and Control Association), interpretado como Objetivos de Controle para a Informação 

e Tecnologia, o COBIT é um modelo, um framework, uma ferramenta de gestão da 

área de TI e de alinhamento estratégico a fim de ajudar e gerenciar os benefícios e os 

riscos associados à TI. 

O seu principal objetivo é atender as necessidades da Gestão de TI. E, para 

alcançá-los, possui como principais funções a pesquisa, o desenvolvimento, a            

publicação e a promoção de um conjunto atualizado, autorizado e com foco                       

internacional de objetivos de controle, usados por gestores, auditores e usuários de 

TI. 

Quando adotado esse framework, os objetivos da TI estarão alinhados com 

os da empresa permitindo a identificação dos recursos utilizados, além do gerencia-

mento de risco. 

Dividido em quatro princípios básicos: recursos de TI, processos de TI, in-

formação organizacional e requisitos de negócio, o modelo de processos adotado por 

esse framework, poderá ser visto na Figura 2. 
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Figura 2: Princípios básicos do COBIT 

  Fonte: IT Governance Institute. Cobit 5 

 

O Instituto de Tecnologia e Gestão da Informática (ITGI) define a estrutura 

do COBIT em quatro domínios denominados: 

 

- Planejar e Organizar (PO): prevê as estratégias e as táticas, procurando 

identificar a melhor forma que a TI poderá contribuir para atingir os objetivos do          

negócio; 

- Adquirir e Implementar (AI): as soluções de TI precisam ser desenvolvidas, 

identificadas ou adquiridas, implementadas e integradas ao processo de negócios. 

Além de cobrir as alterações e manutenções, garantindo que as soluções continuem 

a atender aos objetivos do negócio; 

- Entregar e Suportar (ES): recebe as soluções e as entrega, tornando-as 

passíveis de uso pelos usuários finais; 

- Monitorar e Avaliar (ME): gerencia a performance, monitora o controle    

interno, a aderência regulatória e a governança, a fim de garantir que a direção           

definida seja seguida. 
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A Figura 3 ilustra essas informações: 

 

 

Figura 3: Os quatro domínios Inter-relacionados do Cobit 

  Fonte: IT Governance Institute. Cobit 5 

 

O COBIT destaca o que se faz necessário para que se consiga um              

gerenciamento e controle de TI corretos, estando assim, situado num alto nível. Num 

nível mais baixo se encontram os padrões detalhados e as boas práticas, relatando 

como gerenciar e controlar detalhes específicos de TI. 

Utilizando uma metodologia de relacionamento com os requisitos de          

governança e de negócios, a partir de objetivos-chave, o COBIT atua integrando esses 

diversos materiais de orientação.  

Atualmente o COBIT encontra-se na versão 5, foi lançada em abril de 2012, 

e sua primeira mudança ocorre nos domínios e processos. Na versão 4.1 existiam 4 

(quatro) domínios e 34 (trinta e quatro) processos, e na versão 5, teremos 5 (cinco) 

domínios e 37 (trinta e sete) processos. 
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A Figura 4 ilustra essa informação: 

 

 

Figura 4: Diferença entre COBIT 4.1 e 5 

  Fonte: IT Governance Institute. Cobit 5 

 

- ITIL (Information Technology Infrastructure Library): 

 

“ITIL é a abordagem mais amplamente aceita para o gerenciamento de         

serviços no mundo. Fornece um conjunto coerente de melhores práticas, ori-

undas dos setores públicos e privados a níveis internacionais.” (ITIL, 2017) 

 

Em 1980, o ITIL foi inicialmente desenvolvido pela Central Computer and 

Telecommunications Agency (CCTA) do governo britânico, e em 1990, tornou-se de 

fato padrão de mercado. Trata-se de uma biblioteca composta de 5 livros principais. 

É um conjunto de boas práticas adotadas em várias empresas. É considerado o        

framework mais apropriado para o Gerenciamento de Serviços nos departamentos de 

TI. 

 

 

 



 29 

O ciclo de vida do serviço pode ser visto na Figura 5: 

 

           Figura 5: Ciclo de Vida do Serviço 

           Fonte: Best Management Practice 

 

Independente de plataforma tecnológica, os processos propostos dentro do 

departamento de TI podem ser utilizados por qualquer empresa, seja ela privada ou 

pública, independente do seu tamanho. Os processos adotados devem ser adaptados 

ao negócio, pois não existe uma receita pronta que atenda a todas as empresas. 

Promovendo a gestão com as atenções no cliente e na qualidade dos      

serviços de TI, o modelo ITIL utiliza estruturas de processos para a gestão e uma 

empresa de TI, fornecendo fundamentos e informações para a construção e        me-

lhoria dos processos da área de TI. 

Para gerenciar a infraestrutura de TI, o objetivo é descrever os processos 

necessários para garantir o alto padrão de serviço, conforme acordado entre os clien-

tes internos e externos, procurando alinhar os serviços de TI com os objetivos de ne-

gócio da empresa. 
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 Organizado em dois livros núcleo, com um tratando de Suporte de Serviço, 

e o outro, de Prestação de Serviço, o ITIL possui cinco elementos básicos principais: 

Entrega de Serviços, Suporte de Serviços, Gerenciar Infraestrutura, Perspectiva de 

Negócio e Gerenciar Aplicações, exemplificados na Figura 6. 

 

 

          Figura 6: Estrutura do Framework ITIL 

Fonte: https://www.devmedia.com.br/apoio-a-gestao-de-ti-com-itil-en-

genharia-de-software-27/17738 

 

 

4  ESTUDO DE CASO DA EMPRESA 1 

 

 

Foram escolhidos dois exemplos de estudo de caso, um deles realizado 

pela autora Célia Barbosa Assis, onde a mesma elegeu quatro empresas para espe-

cificar suas áreas de TI, bem como seus programas de Governança de TI, e o segundo 

de uma empresa chamada de Empresa 2, onde buscamos aplicar os conhecimentos 

adquiridos nesse trabalho. 

https://www.devmedia.com.br/apoio-a-gestao-de-ti-com-itil-
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Nos estudos de caso serão apresentadas as mudanças realizadas nas em-

presas fictícias chamadas de Empresa 1, cuja finalidade é de transporte e comunica-

ções, e também na Empresa 2, produtora de açúcar e álcool. 

  

 

4.1  A EMPRESA 1 

 

A Empresa 1 é um grupo de mídia com participação acionária de um grupo 

de investidores internacionais, e com seu controle majoritário feito por sócios             

brasileiros. 

Atualmente, a empresa possui em seu quadro de funcionários, mais de sete 

mil colaboradores, e no ano 2009, alcançou a quantia de R$ 3,1 bilhões de reais, em 

faturamento. Com uma grande diversidade de produtos, sua maior fonte de receita é 

gerada pelo seguimento de mídia impressa. 

Em 1950 iniciou suas atividades no Brasil, e já no ano seguinte, inaugurou 

sua primeira gráfica. Alguns anos mais tarde, em 1960, a empresa deu início a            

publicação de colecionáveis e fascículos, que naquele momento era visto como um 

empreendimento inovador, e de grande sucesso no mercado interno. Nos anos          

seguintes, e permanecendo até então, a empresa continuou publicando muitos títulos 

para diversos públicos, se solidificando no mercado atuante. 

Durante sete anos, e ocasionado pela expansão dos negócios iniciada em 

2001, a Empresa 1 realizou uma grande restruturação, conseguindo recuperar-se de 

um processo de endividamento, vendendo sua participação no segmento de TV por 

assinatura. Durante esse processo de restruturação, no ano de 2004, a Empresa 1 

iniciou seus primeiros passos no mercado de educação, mais precisamente no seg-

mento de livros didáticos, fechando a aquisição de duas editoras. 

Em 2006, realizou a abertura de 30% do seu capital para um grupo de       

investidores multinacionais em internet, o que possibilitou o aumento dos                        

investimentos nos negócios considerados mais importantes. 
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4.2  A ÁREA DE TI 

 

 O setor de Tecnologia da Informação da Empresa 1, passou por uma 

grande restruturação, causando um impacto significativo nas áreas de negócio, con-

solidando vinte e sete dos seus núcleos. 

 A centralização do controle com a área de TI gerou vários benefícios como 

a redução dos custos, um maior controle e uma maior eficiência nos processos        

operacionais, e ainda, a sintonia com a estratégia da empresa num momento de      

contenção. A partir dessa consolidação foram terceirizados todos os serviços de TI, 

reduzindo o número de funcionários contratados. 

 Atualmente, a área de TI conta com aproximadamente 240 (duzentos e 

quarenta) colaboradores, sendo 120 (cento e vinte) funcionários diretamente ligados 

ao setor, e responsáveis pelos produtos e serviços de Tecnologia da Informação cor-

porativa. 

 Feito por outra empresa do grupo, o atendimento aos negócios é realizado 

via internet, de acordo com as necessidades estabelecidas pela área responsável, e 

que necessitem de serviços dedicados. 

 

 A Figura 7 ilustra o organograma da área de TI da Empresa 1:

 

Figura 7: Organograma da área de TI da Empresa 1 

  Fonte: Assis, Celia B. 
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Conforme a Figura 7, a Área de TI é composta por sete gerências: 

 

 Desenvolvimento e Projetos de Assinaturas – área        

responsável pelos projetos desenvolvidos pelo negócio 

Assinaturas, incorpora a sua responsabilidade, conseguir 

e analisar os requisitos para que os processos evoluam 

(análise de negócio). É também de sua responsabilidade 

calcular os custos, estimar o tempo para o                           

desenvolvimento, confeccionar as propostas, o                 

desenvolvimento e a manutenção dos sistemas, e ainda, 

a criação, o planejamento e a realização dos projetos   

pertencentes a esse negócio; 

 

 Desenvolvimento e Projetos de TI – é a área responsável 

pelos sistemas e projetos do negócio, incorpora a sua res-

ponsabilidade conseguir e analisar os requisitos para que 

os processos evoluam (análise de negócio). Também, é 

de sua responsabilidade, calcular os custos, estimar o 

tempo para o desenvolvimento, confeccionar as             

propostas, o desenvolvimento e a manutenção dos        

sistemas, e ainda, a criação, o planejamento e a                

realização dos projetos; 

 Desenvolvimento e Projetos de BI – reunindo a obtenção 

e análise dos requisitos para a evolução dos processos, 

se torna responsável pelos sistemas e projetos de            

inteligência de negócios (Business Intelligense - BI). É 

responsável pelas estimativas, criação das propostas, 

precificação, desenvolvimento e manutenção de sistemas 

BI, assim como, o planejamento, a concepção e a         

execução dos projetos; 

 

 Infraestrutura e Projetos de TI e Telecom – responsável 

pelo levantamento de estimativas, precificação, propostas 
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e a realização dos projetos de infraestrutura para todos 

os negócios (BI, Assinaturas e outros projetos de TI).  

Acumula também, a responsabilidade pela infraestrutura 

de redes e canais de telecomunicações; 

 

 Operações de TI – encarregado pelo controle dos          

serviços e das rotinas de produção, após sua implantação 

e aceite operacionais. Acumula também, a                         

responsabilidade pela gestão e execução dos serviços 

compartilhados de TI (infraestrutura e serviços comuns), 

suporte à telefonia e microinformática, e processos do 

Service Desk; 

 

 Segurança da Informação – responsável por proteger os 

ativos de informação da empresa (não apenas da TI), e 

pela identificação de vulnerabilidades e riscos. 

 

Os sistemas mais críticos podem suportar até duas horas em plano de   

contingência, mas não podem haver perdas de dados. O sistema mais crítico dá        

suporte à cadeia de processos editoriais, principal negócio da empresa. O sistema de 

gestão, integra o banco de dados Oracle, implantado em 2001, e que atualmente, 

ainda há um grande número de sistemas legados necessários, decorrentes dos vários 

negócios particulares. 

 

 

4.3  A GOVERNANÇA DE TI 

 

 No ano de 2004 deu início a implantação do programa. Subordinada à       

Diretoria de Tecnologia da Informação, a Governança de TI é exercida por uma          

gerência específica. 

O desempenho da TI é uma das grandes preocupações da empresa, e a 

Governança deve garantir o acerto dos controles, processos, e sua transparência. 
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Sempre em sintonia com sua missão de prover controles e processos que permitem 

a gestão de TI, com apoio em padrões internos e frameworks de mercado. 

 Alguns fatores motivaram a implantação do Programa de Governança de 

TI, são eles: 

 A garantia em gerar recursos e sustentá-los para o desenvolvimento 

do negócio; 

 Aproximar o relacionamento entre o negócio e a TI; 

 Dividir as responsabilidades, e garantir com transparência o mínimo 

de divergências no desempenho de papéis importantes para o ne-

gócio. 

 

Hoje, diversas funções importantes da TI são de responsabilidade da       

Governança: 

 Gestão de Contratos de TI – é responsável pelo controle e a             

formalização de contratos. São utilizadas boas práticas de mercado 

para que reduzam riscos operacionais e legais; 

 Planejamento e Gestão de TI – é responsável pelos investimentos 

de TI e a gestão estratégica do portfólio, a fim de garantir o controle 

orçamentário da área. Também tem como responsabilidades a      

preparação e manutenção de padrões operacionais e técnicos, indi-

cadores de TI e fluxos de processos, e a elaboração constante de 

relatórios para avaliação de desempenho da TI. Centraliza as comu-

nicações da TI com os públicos externos e internos; 

 Gestão dos Pagamentos de TI – setor responsável por centralizar, 

gerenciar e prover os recursos financeiros, e de consolidar as           

informações e providenciar os relatórios financeiros da área; 

 Direcionamento Tecnológico – setor responsável por selecionar, 

avaliar, direcionar as ferramentas tecnológicas, e por definir a           

arquitetura ideal orientada a Serviços. Também é de sua                   

responsabilidade o gerenciamento da obsolescência e padronização 

das plataformas tecnológicas; 
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 Inovação de TI – esse setor é responsável por estimular a adoção 

de novas tecnologias, controlar o processo contínuo de inovação e 

o experimento de novas tecnologias. 

 

FUNÇÕES DA TI 

Gestão de Contratos Controle e formalização 

de contratos 

Utilização de boas práti-

cas 

Planejamento de Gestão Investimento e gestão es-

tratégica do portfólio; 

Preparar e manter pa-

drões operacionais e téc-

nicos, indicadores e fluxos 

de processos 

Controle orçamentário; 

Centraliza as comunica-

ções; 

Confecção de relatórios 

para avaliação de desem-

penho 

Gestão dos Pagamentos Centraliza, gerencia e pro-

vêm os recursos financei-

ros 

Consolida e gera relató-

rios financeiros 

Direcionamento Tecno-

lógico 

Seleciona, avalia e direci-

ona ferramentas e plata-

formas tecnológicas 

Define a obsolescência e 

a padronização tecnoló-

gica 

Inovação Estimula a adoção de no-

vas tecnologias 

Controla o processo contí-

nuo e experimento tecno-

lógico 

   Tabela 1: Funções da TI 

 

Em 2008, após análise e consideração de um cenário mais promissor para 

os negócios, foi criado o Plano Diretor de TI, resultando na identificação dos               

programas de investimentos mais importantes para a empresa. 
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5  ESTUDO DE CASO DA EMPRESA 2 

 

 

5.1  VISÃO GERAL DA EMPRESA 2 

 

A Empresa 2, companhia de fabricação de álcool e açúcar, tem a cana-de-

açúcar como principal matéria prima para a produção de açúcar, etanol e cogeração 

de energia elétrica. Registrada na CVM – Comissão de Valores Mobiliários, é uma 

sociedade de participações (holding) de capital aberto. 

Além de prestadores de serviços, a Empresa 2 possui mais de 1300 cola-

boradores no seu quadro permanente. Procura implementar processos modernos nas 

áreas de tecnologia e estrutura física, mas sem esquecer dos métodos operacionais 

e de gestão. Atualmente com 10 (dez) colaboradores, o departamento de TI (Tecnolo-

gia da Informação) está se estruturando para atender à crescente demanda da em-

presa. 

 

 

 5.2  GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TI 

 

 O alinhamento das ações de TI com o negócio é o primeiro ponto a ser 

avaliado, pois compõem o estágio de Estratégia de Serviços da ITIL. Na Empresa 2, 

todas as áreas têm suas metas estabelecidas e estruturadas através do Planejamento 

Estratégico dos Negócios. 

 As metas relativas à Estratégia de Serviços no ano de 2012 eram: 

 Limitar as despesas ao valor orçado para o período estipulado para 

o grupo de contas contábeis e departamento sob a gestão orçamen-

tária da TI; 

 Criar mecanismos de gerenciamento e comunicação sobre a execu-

ção dos projetos, estabelecendo critérios mais elaborados para o 

comitê de priorização julgar os projetos estabelecendo periódica e 

dinamicamente as prioridades. 
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Após avaliação do escopo do serviço, para garantir a capacidade mínima 

de processamento, continuidade e disponibilidade dos serviços e segurança da infor-

mação, concluiu-se que seria necessária a troca do computador central ou servidor, 

por um de maior capacidade. 

No início das atividades da Empresa 2, o gerenciamento de solicitações 

para a TI era feita de forma verbal e/ou enviando-se e-mail para os colaboradores da 

TI. A gestão era complexa devido às dificuldades em controlar os serviços pendentes 

e realizados, de rastrear as mensagens relativas aos chamados, e pela falta de con-

trole sobre os responsáveis e do tempo de atendimento. Como parte das mudanças 

idealizadas, foi adquirido um sistema baseado na ITIL que será utilizado tano para o 

gerenciamento das demandas da TI, quanto a de outras áreas da empresa que pos-

sam precisar desse tipo de serviço. Com a entrada do sistema em produção, foram 

realizados treinamentos com os usuários no uso do sistema, que foi disponibilizado 

na intranet da empresa, com as possibilidades de acessos local e remoto pelos cola-

boradores. 

A Empresa 2 possui serviços terceirizados para projetos, suporte e manu-

tenção dos provedores de softwares e hardwares implementados. Estes provedores 

de serviços de suporte e sustentação disponibilizam telefones e sites para a solicita-

ção de chamados e respondem, através de e-mail, os encaminhamentos a Empresa 

2. Com a implementação do sistema de chamados, foi padronizada a descrição da 

abertura do chamado junto ao provedor do serviço necessitado, facilitando o rastrea-

mento das mensagens recebidas por e-mail, que antes não eram de fácil identificação, 

para colocá-las dentro do sistema de chamados, melhorando a comunicação entre os 

chamados no provedor e da Empresa 2. 

A centralização das negociações de aquisição de produtos e serviços na 

área de TI foi outra ação importante tomada pela Empresa 2. Antes, eram realizadas 

de forma descentralizada pelos usuários, causando a entrada de atividades como ins-

talações e implementações, inesperadas pela equipe da TI. A nova gestão orçamen-

tária tornou-se matricial, onde a TI responde pelos gastos no grupo de contas relativas 

a TI, junto com cada gestor de centro de custos. 

Somente os processos não resultarão numa operação de serviços eficien-

tes, sendo necessário uma estrutura estável com profissionais capacitados. Para al-

cançar a eficiência na gestão, a operação de Serviços dependerá desses profissionais 
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que concentrados em utilizar os processos, encontrarão as necessidades do negócio, 

usufruindo da infraestrutura disponível. 

A definição de Service Desk pela ITIL, consiste numa unidade funcional 

constituída por profissionais capacitados e dedicados a lidar com uma variedade de 

eventos relatados por telefone, interface web ou automaticamente reportados. 

Para avaliar o desempenho do Service Desk, foram criados pela Central de 

Serviços alguns indicadores, chamados na ITIL de pontos de Indicadores-Chave de 

Desempenho (Key Performance Indicator – KPI). 

 Quantidade de chamados atendidos; 

 Quantidade de incidentes resolvidos no primeiro nível de suporte; 

 Quantidade de incidentes atendidos dentro do prazo; 

 Quantidade de incidentes resolvidos no primeiro contato por telefone; 

 Índice de satisfação (utilizando formulários de pesquisa). 

A partir de entrevistas com os usuários, revelou-se que a implementação 

do sistema trouxe diversos benefícios, permitindo o controle e rápida visualização dos 

diversos atendimentos solicitados e realizados pelas áreas de suporte a sistemas e 

infraestrutura. 

Foi identificado que um dos colaboradores, mesmo aderindo imediata-

mente ao sistema de abertura de chamados, ainda insiste em fazer seu próprio con-

trole numa planilha eletrônica, a fim de monitorar o atendimento e divulgar seu resul-

tado ao seu superior. Esse procedimento poderia gerar duplicidade de informações, 

então a equipe de TI resolveu contratar um novo analista para atuar principalmente 

no segmento de sistemas da área desse usuário, já que a demanda era grande, a fim 

de agilizar o atendimento desses chamados, juntamente com o restante da equipe de 

TI. E, orientar ao usuário que não utilizasse o e-mail para abertura dos chamados, 

somente o sistema local. Além disso, a TI incluiu o superior desse colaborador no 

grupo de recebimento dos chamados realizados pelo setor, a fim de que pudesse 

acompanhar as solicitações do setor, bem como o acompanhamento desses chama-

dos, como por exemplo, se os prazos estão sendo respeitados. 
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5.3  RESULTADOS DO ESTUDO 

 

Ao avaliar o processo de gerenciamento de TI utilizado na Empresa 2 antes 

da implantação do sistema com as normas ITIL, constata-se que a atuação era pre-

cária e complexa, pois não havia processos de requisições e gerenciamento das de-

mandas a TI, além de uma equipe de TI reduzida frente a demanda apresentada. A 

nova estrutura organizacional trouxe o aumento no quadro de colaboradores na área 

de TI com redistribuição das funções, a implantação da Central de Serviços com o 

auxílio e utilização do sistema local para gerenciamento dos chamados, permitindo à 

Empresa 2 atingir o nível de “Reativo”, subindo um degrau na avaliação de maturidade, 

havendo uma significativa evolução nos seus processos de gestão. 

Com a rápida absorção dessa evolução, a Empresa 2 demandou novos 

aprimoramentos, que devido ao nível ainda básico de atuação, acabou gerando difi-

culdades e acumulo de trabalho significativo. A TI atua no gerenciamento dos inciden-

tes e eventos, das requisições e dos contratos de fornecimento de bens e serviços, 

obtendo bons resultados no gerenciamento de inventário de TI, controlando equipa-

mentos e termos de responsabilidades assinados pelos colaboradores. 

Com o passar do tempo, as ações apontam para novos índices de maturi-

dade, necessitando de atitudes proativas da equipe interna da Empresa 2 e dos pro-

vedores de serviços de sustentação, melhorando a gestão dos incidentes ocorridos, 

com o objetivo de eliminar as dificuldades em recursos e obstáculos que impedem sua 

solução, atuando na causa raiz do problema, e nos gerenciamentos da performance, 

configuração, disponibilidade, mudanças e problemas. 

A evolução consiste na atuação das causas dos incidentes, no treinamento 

dos analistas e dos usuários nos sistemas e equipamentos utilizados pela equipe, no 

controle da demanda de trabalho dos analistas e usuários com grande demanda, pri-

orizando projetos e uma maior utilização de prestadores de serviços. 

Os indicadores do sistema de suporte são analisados e enviados constan-

temente para os gestores, e também para os usuários. Assim, algumas melhorias es-

tão em andamento: 

 Normas e procedimentos são definidos para melhorar a qualidade 

dos atendimentos realizados pela Central de Serviços, visão de ciclo 
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de vida é adotada para os serviços de desenvolvimento, manuten-

ção e os já suportados, sempre tendo as melhores práticas reco-

mendadas pela ITIL como referência; 

 Uma base de conhecimento para os sistemas e equipamentos foi 

criada para dar origem aos manuais dos usuários e técnicos; 

 Estruturar o fluxo de aprovação das ordens de serviços, problemas, 

incidentes e projetos; 

 Definir e monitorar os SLA’s (Acordo de Nível de Serviço); 

 Revisar os itens do Catálogo de Serviço (classificação dos chama-

dos); 

 Foi criado um formulário com o preenchimento de campos obrigató-

rios para a abertura de alguns chamados específicos; 

 Mudança no layout do e-mail enviado automaticamente aos técnicos 

e usuários; 

 Com o intuito de delegar acesso a novos usuários foram adquiridas 

novas licenças do sistema; 
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6  CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Este estudo teve por objetivo conhecer a forma de Governança em TI, que 

derivada da Governança Corporativa, ganhou forças no início dos anos 90, e concen-

tra-se no controle para melhorar cada vez mais seu desempenho, e com isso, trans-

formar-se, atendendo as atuais demandas do negócio da corporação e do cliente, 

além das que virão. 

Com o crescimento da implantação nas empresas das melhores práticas 

de governança, algumas metodologias se destacaram, e tornaram-se importantes 

para as transformações que precisavam ser feitas. 

No trabalho, foi descrito alguns desses métodos de suporte à Governança 

mais utilizados, e exemplificando a implantação de um programa de governança ado-

tado por uma corporação, através do estudo de caso da Empresa 1, feito pela ASSIS, 

CELIA BARBOSA em seu estudo, e outro realizado na Empresa 2 fictícia. 

Apesar de voltado para grandes corporações, a Governança de TI pode ser 

aplicada em pequenas e médias empresas que prestam serviço de suporte técnico 

em TI a outras empresas (terceirização). 

Todas as empresas hoje utilizam a informática para as suas atividades, e 

contratam funcionários ou empresas especializadas para criarem ambientes persona-

lizados com melhor aproveitamento dos equipamentos e softwares. 

Dessa forma, necessitam de suporte constante para o melhor desempenho 

dos seus funcionários na sua atividade principal. 

De acordo com essa necessidade, as empresas de suporte a TI poderão 

ter seus consultores próximos aos gestores das empresas contratantes, e utilizando 

métodos de apoio à Governança de TI já implantados, oferecer melhor prestação de 

serviço, trazendo satisfação ao cliente. 

Com essas informações, será mais fácil auxiliar no processo de implanta-

ção de Governança em TI numa grande, pequena ou média empresa. 
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