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RESUMO 

 
Nos dias atuais, a Tecnologia da Informação é tida como ferramenta estratégica e de 
geração de valor no âmbito organizacional. Além disso, visa o aumento da 
competitividade, da transparência, da eficiência e da eficácia entre as organizações 
públicas ou privadas. Sabendo disso, estas organizações necessitam compreender 
como planejar e gerenciar a Tecnologia da Informação de forma eficiente, visando 
medir e agregar valor relacionado ao negócio, considerando o processo de tomada de 
decisão relacionado à Tecnologia da Informação. Para isso, a Governança de TI deve 
ser utilizada como ferramenta de gestão para dar o direcionamento e o suporte para 
que o processo alcance os objetivos estratégicos da organização.  O objetivo deste 
estudo foi avaliar a Governança de TI, utilizando um método próprio, o qual foi possível 
verificar a percepção da capacidade dos processos e identificar a problemática a eles 
relacionada. A aplicação do método foi realizada na Universidade Federal Rural do 
Semiárido (UFERSA) e os processos elegidos para avaliação foram os de nível 
estratégico indicados no COBIT 5, que fazem parte do domínio Avaliar, Dirigir e 
Monitorar (EDM). O levantamento dos dados foi feito a partir de questionários que 
englobaram todos os servidores de TI da Superintendência de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (SUTIC). Após o levantamento dos dados, estes foram 
submetidos ao grupo focal composto apenas pelos diretores e o superintendente do 
setor de Tecnologia da Informação para validação e criação de um plano de ação. 
Dos itens analisados, foram encontradas oportunidades de melhorias nos domínios 
que tratam da garantia de definição e manutenção do modelo de governança, e da 
garantia da otimização do risco e de recursos relacionados à TI. Os principais pontos 
a serem melhorados estão contidos no plano de ações e, dentre eles, estão a criação 
de um sistema de recompensas, administração da gestão de riscos, atendimento das 
necessidades dos recursos de TI e a delegação de pessoas para execução da gestão 
de recursos de TI. O resultado confirma que o método utilizado para o levantamento 
dos dados se mostrou eficiente em face do reconhecimento demonstrado pelos 
gestores. Foram apontados ainda os processos que devem ser tratados para mitigar 
ameaças relevantes. 

 

Palavras-chave: Tecnologia da Informação. Governança de Tecnologia da 
Informação. COBIT. Alinhamento Estratégico. UFERSA. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays, Information Technology is considered as a strategic and value creation tool 
in the organizational scope. It also aims to increase competitiveness, transparency, 
efficiency and effectiveness between public or private organizations. Knowing this, 
these organizations need to understand how to plan and manage Information 
Technology efficiently, aiming to measure and add business-related value, considering 
the decision-making process related to Information Technology. To this end, IT 
Governance should be used as a management tool to provide direction and support 
for the process to achieve the organization's strategic objectives. The objective of this 
study was to evaluate IT Governance, using its own method, which was possible to 
verify the perception of the processes capacity and to identify the related problems. 
The application of the method was performed at the Federal Rural University of Semi-
arid (UFERSA) and the processes selected for evaluation were those of strategic level 
indicated in COBIT 5, which are part of the Evaluate, Direct and Monitor (EDM) domain. 
The data collection was made from questionnaires that included all the IT servers of 
the Information and Communication Technology Superintendence (SUTIC). After 
collecting the data, they were submitted to the focus group composed only by the 
directors and the Information Technology sector superintendent for validation and 
creation of an action plan. Of the items analyzed, opportunities for improvement were 
found in the domains that deal with ensuring the definition and maintenance of the 
governance model, and ensuring the optimization of risk and IT-related resources. Key 
points for improvement are contained in the action plan and include the creation of a 
reward system, risk management administration, meeting IT resource needs and 
delegating people to perform resource management. from you. The result confirms that 
the method used for data collection proved to be efficient in view of the recognition 
shown by managers. The processes that should be addressed to mitigate relevant 
threats were also pointed out. 
 
Keywords: Information Technology. Information Technology Governance. COBIT 
Strategic alignment. UFERSA. 
 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

LISTA DE QUADROS E TABELAS 
 

 

Quadro 1 – Trabalhos relacionados ao tema proposto................................................19 

Quadro 2 - Fatores facilitadores do alinhamento estratégico......................................31 

Quadro 3 - Fatores inibidores do alinhamento estratégico..........................................32 

Quadro 4 - Modelos de governança de TI e suas características................................46 

Quadro 5 – Análise do Corpus do Estado da Arte........................................................50 

Tabela 1 – Quantidade de servidores ativos na SUTIC.............................................63 

Tabela 2 – Composição da Diretoria..........................................................................64 

Tabela 3 – Escala do grau de concordância..............................................................73 

Tabela 4 – Avaliação do sistema de governança.......................................................76 

Tabela 5 – Direção do sistema de governança..........................................................80 

Tabela 6 – Monitorar o sistema de governança.........................................................85 

Tabela 7 – Avaliar a otimização do valor agregado...................................................91 

Tabela 8 – Direcionar a otimização do valor agregado..............................................94 

Tabela 9 – Monitorar a otimização do valor agregado...............................................97 

Tabela 10 – Grau de concordância da avaliação na gestão de risco......................102 

Tabela 11 – Direcionamento na gestão de risco......................................................108 

Tabela 12 – Monitorar a gestão de risco..................................................................114 

Tabela 13 – Avaliar a gestão de recursos................................................................119 

Tabela 14 – Direcionar a gestão de recursos...........................................................124 

Tabela 15 – Monitorar a gestão de recursos............................................................129 

Tabela 16 – Avaliar requerimentos de reporte das partes interessadas..................134 

Tabela 17 – Orientar a comunicação e reporte às partes interessadas...................138 

Tabela 18 – Grau de concordância do monitoramento a eficácia da comunicação 

com partes interessadas..........................................................................................139 

Tabela 19 – Monitorar a eficácia da comunicação com partes interessadas...........140 

Tabela 20 – Grau de concordância da avaliação do sistema de governança..........202 

Tabela 21 – Grau de concordância da direção do sistema de governança.............203 

Tabela 22 – Grau de concordância do monitoramento do sistema de 

governança...............................................................................................................204 

Tabela 23 – Grau de concordância da avaliação da otimização do valor 

agregado..................................................................................................................205 



9 
 

Tabela 24 – Grau de concordância do direcionamento a otimização do valor 

agregado..................................................................................................................206 

Tabela 25 – Grau de concordância do monitoramento da otimização do valor 

agregado..................................................................................................................206 

Tabela 26 – Grau de concordância da avaliação da gestão de risco......................207 

Tabela 27 – Grau de concordância do direcionamento na gestão de risco.............208 

Tabela 28 – Grau de concordância do monitoramento na gestão de risco..............209 

Tabela 29 – Grau de concordância da avaliação na gestão de recursos................209 

Tabela 30 – Grau de concordância do direcionamento na gestão de recursos.......210 

Tabela 31 – Grau de concordância do monitoramento a gestão de recursos.........210 

Tabela 32 – Grau de concordância da avaliação dos requerimentos de reporte das 

partes interessadas..................................................................................................211 

Tabela 33 – Grau de concordância da orientação a comunicação e reporte às partes 

interessadas.............................................................................................................211 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



10 
 

LISTA DE FIGURAS E GRÁFICOS 
 
Figura 1 – Fatores promotores x inibidores do alinhamento estratégico......................30 

Figura 2 – Etapas para a construção de um PETI........................................................36 

Figura 3 – Contexto e estrutura do sistema de governança corporativa......................38 

Figura 4 – COBIT 5 e seus habilitadores.....................................................................53 

Figura 5 – Os cinco princípios do COBIT 5..................................................................54 

Figura 6 – Principais áreas e domínios de processos do COBIT 5..............................55 

Figura 7 – Processos dos domínios do COBIT............................................................56 

Figura 8 – EDM no COBIT 5........................................................................................58 

Figura 9 – Modelo Conceitual de Pesquisa do mecanismo de GTI..............................60 

Figura 10 – Pontos de destaque conforme mediana.................................................142 

Figura 11 – Mapa de relacionamento Missão e Visão X EDM...................................144 

Gráfico 1 – Servidores por divisão...............................................................................68 

Gráfico 2 – Faixa etária...............................................................................................69 

Gráfico 3 – Cargo ocupado.........................................................................................69 

Gráfico 4 – Formação acadêmica...............................................................................70 

Gráfico 5 – Tempo de trabalho no cargo ocupado.......................................................70 

Gráfico 6 – Capacitação em GTI.................................................................................71 

Gráfico 7 – Metodologias de GTI conhecidas..............................................................72 

Gráfico 8 – Grau de concordância da avaliação do sistema de governança...............74 

Gráfico 9 – Grau de concordância da direção do sistema de governança...................78 

Gráfico 10 – Grau de concordância do monitoramento do sistema de governança.....82 

Gráfico 11 – Grau de concordância da avaliação da otimização do valor agregado....87 

Gráfico 12 – Grau de concordância do direcionamento a otimização do valor 

agregado....................................................................................................................93 

Gráfico 13 – Grau de concordância do monitoramento da otimização do valor 

agregado....................................................................................................................96 

Gráfico 14 – Grau de concordância da avaliação da gestão de risco...........................99 

Gráfico 15 – Grau de concordância do direcionamento na gestão de risco...............104 

Gráfico 16 – Grau de concordância do monitoramento na gestão de risco...............110 

Gráfico 17 – Grau de concordância da avaliação na gestão de recursos..................116 

Gráfico 18 – Grau de concordância do direcionamento na gestão de recursos.........120 

Gráfico 19 – Grau de concordância do monitoramento a gestão de recursos............126 



11 
 

Gráfico 20 – Grau de concordância da avaliação dos requerimentos de reporte das 

partes interessadas..................................................................................................131 

Gráfico 21 – Grau de concordância da orientação a comunicação e reporte às partes 

interessadas.............................................................................................................136 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

SUMÁRIO 

 
1 INTRODUÇÃO........................................................................................................15  

1.1 Objetivos.............................................................................................................19  

1.1.1 Objetivo geral....................................................................................................19  

1.1.2 Objetivos específicos........................................................................................19 

1.2 Justificativa.........................................................................................................19  

1.3 Caso de pesquisa...............................................................................................21  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO......................................................................................24  

2.1 Tecnologia da Informação.................................................................................24  

2.2 Alinhamento estratégico....................................................................................27  

2.2.1 Plano estratégico...............................................................................................32  

2.2.2 Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI)...................................34  

2.3 Governança Corporativa....................................................................................37  

2.3.1 Governança de Tecnologia da Informação.......................................................41  

2.3.2 Governança Pública..........................................................................................43 

2.4 Metodologias de Governança de Tecnologia da Informação.........................46 

2.5 Framework COBIT 5...........................................................................................49  

2.6 Avaliar, Dirigir e Monitorar – EDM no COBIT 5................................................57 

2.7 Modelo conceitual da pesquisa........................................................................60  

 

3 METODOLOGIA.....................................................................................................62  

3.1 Tipo de pesquisa................................................................................................62  

3.2 População e amostra.........................................................................................63  

3.3 Técnica de coleta de dados...............................................................................64  

3.4 Técnicas de análise de dados...........................................................................65  

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS..............................................................................68 

4.1 Característica da população.............................................................................68 

4.2 Resultados do processo de avaliação, direção e monitoramento................72 

4.2.1 Definição e manutenção do modelo de governança.........................................73 

4.2.1.1 Avaliação do sistema de governança............................................................73 

4.2.1.2 Direção do sistema de segurança.................................................................77 



13 
 

4.2.1.3 Monitorar o sistema de governança...............................................................81 

4.2.2 Garantir a realização de benefícios...................................................................86 

4.2.2.1 Avaliar a otimização do valor agregado.........................................................86 

4.2.2.2 Direcionar a otimização do valor agregado....................................................92 

4.2.2.3 Monitorar a otimização de valor agregado.....................................................95 

4.2.3 Garantir a otimização dos riscos.......................................................................98 

4.2.3.1 Avaliar a gestão de risco................................................................................98 

4.2.3.2 Direcionar a gestão de risco.........................................................................103 

4.2.3.3 Monitorar a gestão de risco..........................................................................110 

4.2.4 Garantir a otimização de recursos...................................................................115 

4.2.4.1 Avaliar a gestão de recursos........................................................................115 

4.2.4.2 Direcionar a gestão de recursos...................................................................120 

4.2.4.3 Monitorar a gestão de recursos....................................................................125 

4.2.5 Garantir a transparência para as partes interessadas....................................130 

4.2.5.1 Avaliar requerimentos de reporte das partes interessadas..........................130 

4.2.5.2 Orientar a comunicação e reporte com as partes interessadas...................135 

4.2.5.3 Monitorar a eficácia da comunicação com as partes interessadas..............138 

4.3 Resumos dos pontos analisados...................................................................141 

 

5 PLANO DE AÇÃO................................................................................................143 

5.1 Criação de sistema de recompensa...............................................................145  

5.2 Criação do plano de capacitação para identificar riscos de TI....................149 

5.3 Integração entre a estratégia de risco de TI e decisões de risco 

estratégico..............................................................................................................152 

5.4 Criação do plano de comunicação de risco..................................................155 

5.5 Implementação de mecanismos de reporte de riscos..................................157 

5.6 Criação de métricas para gestão de riscos...................................................160 

5.7 Monitoramento da gestão do perfil de risco..................................................162 

5.8 Criação de metas ou métricas que monitorem processos de gestão de 

riscos.......................................................................................................................165 

5.9 Avaliação das metas identificadas pelas partes interessadas....................167 

5.10 Análise da motivação das necessidades dos recursos de TI....................169 

5.11 Delegação de pessoas para execução da gestão dos recursos de TI......172 

 



14 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS..................................................................................174 

6.1 Conclusão do Estudo.......................................................................................174 

 

REFERÊNCIAS 

ANEXO 

APÊNDICES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A contextualização a ser realizada nesta pesquisa está relacionada aos 

objetivos, propósitos e eficiência para uma gestão realizada através da Governança 

de Tecnologia da Informação (GTI). Nos dias atuais, é indispensável ser eficiente na 

entrega de informações, na sustentabilidade de recursos tecnológicos, na aplicação 

de normas apropriadas e a ter a alta administração integrada (PUTZ, 2015). Diante 

deste cenário, o planejamento estratégico bem direcionado destaca-se como 

facilitador no diagnóstico referente aos pontos fortes e fracos, oportunidades e 

ameaças atuando no alcance dos objetivos definidos pela organização e como modelo 

que apoia a gestão na procura das melhores práticas com possibilidade na tomada de 

decisão (FALSARELLA; JANNUZZI, 2017; SILVA; GONÇALVES, 2011).  

A introdução de ferramentas de gestão baseadas em Tecnologia da Informação 

(TI) nas organizações é um processo complexo e dinâmico que requer mudanças na 

estrutura e na forma de gerenciamento e planejamento organizacional. Rezende e 

Abreu (2013) salientam que, para a efetiva gestão da tecnologia da informação, é 

fundamental a análise da viabilidade (custos, benefícios mensuráveis e não 

mensuráveis e respectivos resultados), considerando a realidade econômica, 

financeira e político-social da empresa com o estado da arte e o sucateamento das 

tecnologias disponíveis no mercado.  

No contexto atual é perceptível que a adoção desta tecnologia muda o contexto 

organizacional, auxiliando na otimização de atividades, eliminação das barreiras de 

comunicação, promovendo meios para facilitar a produção de novas informações e 

conhecimentos, dentre outros benefícios. Vieira (2007, p. 4) destaca que a “tecnologia 

da informação tem como objetivo apoiar operações dentro das organizações, sendo 

privadas ou públicas, e em seus setores”. A Tecnologia da Informação deve ser 

compreendida como resolução de problemas funcionais, nos aspectos de 

desenvolvimento das potencialidades humanas, valorização de desejos, habilidades, 

expectativas positivas e da qualidade de vida. Por meio dela, os processos de gestão 

das organizações poderão ajudar na tomada de decisão. 

Muitas organizações têm dificuldades em obter vantagem competitiva 

relacionada a TI, por isso pode ser observado uma lacuna entre a TI e área de 

negócio, uma vez que há um distanciamento entre as duas estratégias (LUFTMAN, 

2000). Conforme Luftman (2000), este alinhamento entre TI e negócio é formado por 
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seis critérios que seguem: comunicação, mensuração de valor e competência, metas 

e arquitetura, governança, colaboração e habilidades. Mann (2002) explica que este 

vazio e distanciamento se dá através da dificuldade de entendimento entre o perfil 

técnico e o perfil de negócios. Existe também a ausência de conhecimento de 

negócios pela equipe de TI e conhecimento de TI pela equipe de negócios. Pauli e 

Barreto (2011) afirmam que esta lacuna resulta da falta de interesse e reconhecimento 

da relevância da TI nas organizações. Para Brodbeck (2001), deve existir integração 

entre o plano de negócio e o plano de TI partindo de um mapeamento sistemático e 

das informações estratégicas que se relacionam com as estratégias de negócio, para 

se ter uma otimização organizacional. 

A Tecnologia da Informação veio para viabilizar formatos de Governança 

Corporativa que seriam impraticáveis no passado, ampliando assim a utilização da 

Governança de Tecnologia da Informação (TIWANA; KONSYNSKI; VENKATRAMAN, 

2013). A aplicação desse processo nas organizações tem se mostrado uma solução 

eficiente e eficaz demonstrada pelas metodologias disponíveis consolidadas e por 

modelos aplicados nas organizações. Para reforçar o alinhamento de TI com as 

estratégias de negócio existem mecanismos que podem ser utilizados pelas 

organizações para promover o sucesso na adoção das práticas de Governança de TI 

(WIEDENHÖFT; LUCIANO; PORTO, 2017; MENDONÇA, 2013). 

A GTI quando aplicada de forma correta promove a gestão da informação de 

forma segura e resultados organizacionais precisos. Com isso, a GTI busca o 

desenvolvimento sustentável da TI na organização por meio de estruturas 

organizacionais e processos que se ampliam para os objetivos e estratégias das 

empresas, sob a responsabilidade da direção e dos executivos que exercem liderança 

(ISACA, 2012). É essencial para se obter criação de valor, competitividade e 

manutenção estratégica nas organizações. Para Turban et al. (2010), o que fornecem 

vantagem estratégica e competitiva são as atividades que agregam valor ao negócio. 

Conforme o Tribunal de Contas da União (TCU), no Acórdão n° 1603/2008, o 

principal objetivo da Governança de Tecnologia da Informação (TI) é garantir que as 

ações de TI estejam equiparadas com as finalidades da organização para que assim 

possa se agregar valor. As Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) são 

reconhecidamente líderes em pesquisa, desenvolvimento e inovação e estas são 

constantemente convidadas a analisar a tendência tecnológica em seus espaços 

(MELO, 2017). 
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É através de pesquisas que se torna possível a identificação, o direcionamento 

de investimentos e o estabelecimento de um comparativo com outras instituições que 

tenham características similares para que se possibilite uma melhor compreensão do 

ambiente externo. É por este ponto que as IFES direcionam cada vez mais o seu foco 

para a TI e, assim, cresce cada vez mais o seu significado ao ponto em que é 

percebida como um pé de apoio fundamental em inovar processos e na própria 

formação dos envolvidos (MORAES, 2011). 

Diferentemente de outras organizações, em que a governança de TI é traduzida 

em ferramentas que possibilitam a pura gestão de negócio, nas IFES estas se 

desdobram em mais pontos, aos quais: a produção do conhecimento, uma vez que 

abrange e envolve-se nas diretrizes de pesquisa, ensino e extensão. Então, depende-

se diretamente das TICs e, em muitas vezes, se constitui na sua criação. É por esta 

razão que os investimentos e gastos com TI continuam crescendo de forma 

significativa e, neste cenário, compete aos gestores, conforme Meirelles (2015, p. 37): 

 

[...] um importante desafio: gerenciar a informatização da organização 
de forma consistente e coerente, garantindo o alinhamento com a 
estratégia empresarial e a evolução conjunta dos modelos de 
organização e gestão. A construção do futuro da tecnologia não é 
apenas fruto do avanço da tecnologia, mas de seu emprego como 
agente de transformação dos negócios. 

 

Assim, a governança de TI precisa atuar nas IFES como uma ferramenta eficaz 

de valor para a organização, para que garanta confiabilidade nas informações, 

necessitando de determinada transparência administrativa, atendendo aos anseios da 

comunidade acadêmica e estruturando processos que atendam aos usuários de forma 

rápida e eficiente, aumentando a produtividade e melhorando a infraestrutura para os 

agentes educacionais. Em se tratando do COBIT5, o seu uso é amplamente difundido 

na administração pública nos EUA, Austrália, Canadá, Índia, Japão e até mesmo no 

Brasil, o que evidencia a sua grande aplicabilidade às diversas particularidades e 

individualidades da administração pública. Portanto, fundamental é o seu uso nas 

IFES. 

A procura para se obter suporte no que se refere à gestão de TI na Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), que venha a agregar valor e cumprir com os 

objetivos do negócio, deve buscar solucionar alguns tópicos: ausência de política 

formal para gestão de riscos de TI, burocracia na aquisição de bens e serviços de TI, 
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inexistência de processos relacionados a TI, e dificuldade na criação e implementação 

de normas e regulamentos. São estes os fatores que norteiam a motivação para se 

ter uma GTI eficiente inspirada em um modelo de gestão de TI existente. 

Considerando o cenário atual em que as IFES utilizam a TI como ferramenta 

de suporte para agregar valor, está tende a crescer no apoio e uso de processos de 

TI visando melhorias para a organização.  

Deve-se estruturar a Governança de TI a partir de um planejamento de TI que 

execute ações de TI na organização, com estratégias e elaboração de planos de ação 

que possibilitem direcionar esforços e recursos para a execução das metas. A 

utilização correta da TI na gestão e organização é primordial para os benefícios 

advindos dos investimentos em TI. Vislumbrando agregar valor para a organização, 

se faz necessário compartilhar as responsabilidades das decisões de TI para além de 

seus gestores no que se refere à Governança de TI. Dada a relevância dos 

investimentos em TI e a necessidade do alinhamento estratégico da TI com o 

alinhamento organizacional, torna-se um cenário desafiador para as organizações em 

como executar os processos de GTI para um melhor desempenho.  Existindo assim a 

necessidade de uma melhoria na estrutura dos processos de TI da organização, pois 

a ausência dos processos formais de GTI está evidenciada no contexto organizacional 

da Universidade Federal Rural do Semiárido. Neste cenário, é importante diagnosticar 

como os processos estão implementados e proporcionar a criação de um plano de 

ação para um estudo detalhado das atividades necessárias para atingir o objetivo 

esperado. Com isso, surge a seguinte problemática desta pesquisa de mestrado:  

Como o processo de Governança de TI é elaborado, direcionado e monitorado 

na Universidade Federal Rural do Semi-Árido? 

O planejamento de TI constitui um processo de gestão norteador para a 

execução de suas ações na organização. Visa conferir foco à atuação da área de TI, 

apresentando estratégias e traçando planos de ação para implantá-las, o que 

possibilita o direcionamento de esforços e recursos para a consecução de metas. 
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Analisar como o processo de Governança de TI é elaborado, direcionado e 

monitorado na Universidade Federal Rural do Semi-árido na perspectiva do COBIT5. 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

- Identificar a estrutura organizacional e funcional da UFERSA e da área de TI. 

- Avaliar o processo de elaboração da Governança de TI. 

- Avaliar o processo de direcionamento da Governança de TI. 

- Avaliar o processo de monitoramento da Governança de TI. 

- Propor ações de consolidação dos mecanismos de Governança de TI. 

 

1.2 Justificativa 

 

Apesar de não ser um assunto novo, a pesquisa em questão é justificada pois 

colabora cientificamente e teoricamente na aquisição de conhecimento na área de 

Governança de TI relacionada as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). Na 

literatura são evidenciados os seguintes estudos que contemplam este assunto, 

conforme demonstrado no quadro a seguir. 

 

Quadro 1 – Trabalhos relacionados ao tema proposto 

Trabalho proposto Objetivo Geral Autor (es) 

Eficiência relativa da 
Governança de Tecnologia da 
Informação nas Instituições 
Federais de Ensino Superior do 
Brasil sob a perspectiva da 
Gestão de TI. 

Avaliar a eficiência relativa das 
práticas de Governança de TI 
utilizadas para prover a gestão 
de TI nas IFES. 

SOUZA, Werlon Marques. 
Eficiência relativa da 
Governança de Tecnologia da 
Informação nas Instituições 
Federais de Ensino Superior do 
Brasil sob a perspectiva da 
Gestão de TI. Dissertação 
(Mestrado) – Universidade 
Federal do Ceará. Fortaleza, 
2017. 
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Governança de TI nas 
Universidades Federais 
Brasileiras: uma abordagem 
integrada. 

Analisar, junto aos gestores de 
TI das Universidades Federais, 
como a Governança de TI é 
empregada nas ações de 
gestão institucional de 
tecnologia da 
informação. 

PUTZ, Rosane Beatriz Zanetti. 
Governança de TI nas 
universidades federais 
brasileiras: uma abordagem 
integrada. 2015. 191f. 
Dissertação (Mestrado em 
Planejamento e Governança 
Pública) – Programa de Pós- 
Graduação em Planejamento e 
Governança Pública (PGP), 
Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná (UTFPR). 
Curitiba, 2015. 

Planejamento Estratégico  em 
Tecnologia da Informação: um 
estudo sobre as dificuldades 
para implantação em uma 
instituição de ensino superior.  
 

Identificar fatores limitantes e 
inibidores para a implantação 
de um planejamento estratégico 
de tecnologia da informação 
alinhado ao plano de 
desenvolvimento institucional 
da Univasf. 

MARTINS, A. S. Planejamento 
Estratégico em Tecnologia da 
Informação: um estudo sobre as 
dificuldades para implantação 
em uma instituição de ensino 
superior. 93 f. il. 2016. 
Dissertação (Mestrado) – 
Escola de Administração, 
Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, 2016. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No que se refere as referências utilizadas para justificar esta seção pode-se 

destacar primeiramente a importância das práticas de Governança de TI como 

ferramenta de gestão de TI nas IFES identificando fatores positivos e negativos para 

sua implementação. Outro ponto a se destacar seria a análise de metodologias 

efetivas que podem ser utilizadas para o desenvolvimento da GTI nas IFES e 

demonstrar o quão efetiva se torna a implantação da GTI na visão dos gestores. E por 

fim, foram analisados fatores limitadores e inibidores entre a implantação do Plano 

Estratégico de TI e o Plano de Desenvolvimento Institucional demonstrando que 

apesar de existir um planejamento estratégico nas IFES, os processos relacionados a 

TI ainda necessitam de melhorias. 

Como benefício teórico proveniente da pesquisa pode se constatar que os 

estudos demonstrados são mais abrangentes nas IFES de uma forma generalizada e 

que esse estudo será mais um caso a ser explanado, pois não houve estudo 

relacionado anteriormente na perspectiva científica e da Governança de TI. 

Como benefício prático, foi feito um estudo dos processos de governança 

baseados no alinhamento estratégico de ações relacionadas a TI que se dará através 

dos objetivos de governança (criação de valor, otimização dos riscos e dos recursos) 

incluindo práticas relacionadas ao alinhamento estratégico de TI que trará a 
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percepção de onde a organização está e para onde irá, de maneira a atingir o equilíbrio 

entre o negócio e a TI (LUFTMAN, 2000; ISACA, 2012). Outro ponto a se destacar 

está ligado à minimização de riscos, que podem ser abordadas pelas organizações 

de maneira que vise a segurança, recuperação de desastres, gestão de mudanças, 

gestão de dados e garantia de privacidade. A organização deverá ter a sua 

capacidade de resposta e eficiência aperfeiçoadas por meio da TI (AMORIM, 2017). 

Como terceiro ponto deve-se implementar ações que promovam o alinhamento dos 

setores com diretrizes e objetivos da instituição para que a TI auxilie satisfatoriamente 

as suas atividades (GASETA, 2011). 

Como resultado da pesquisa, espera-se a consolidação da Governança de TI 

através da definição e padronização de processos, maior exatidão na gestão da 

informação, melhor utilização da TI, geração de resultados ao negócio e redução de 

gastos. 

A justificativa possui caráter pessoal, pois o pesquisador identificou a 

inexistência de um processo formal de Governança de TI e por ter implementado 

proposta de melhorias relacionada à GTI como elemento de apoio a gestão com a 

criação de um modelo de Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) na 

Universidade Federal de Roraima (UFRR). 

Em relação à viabilidade, esta pesquisa foi possível, pois o pesquisador está 

alocado na Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação (SUTIC), 

departamento responsável pelo gerenciamento da Tecnologia da Informação na 

UFERSA, dispondo, desta maneira, fácil acesso aos dados necessários à realização 

da pesquisa. Além disso, existe a anuência da Instituição que financia este mestrado 

para o desenvolvimento deste produto para a mesma. 

 
 

1.3 Caso de pesquisa 

 

A Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA, com sua criação 

efetivada pela Lei nº 11.155, por transformação da Escola Superior de Agricultura de 

Mossoró (ESAM) em 1º de agosto de 2005, criada pela Prefeitura Municipal de 

Mossoró, através do Decreto nº 03/67, de 18 de abril de 1967, enquadrada à rede 

federal de ensino superior como autarquia especial por meio do Decreto nº 1.036, de 

21 de outubro de 1969 (UFERSA, 2015), sendo considerada uma instituição de Ensino 
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Superior.  foi criada como uma instituição voltada à educação superior, efetivada pela 

Lei nº 11.155, por transformação da Escola Superior de Agricultura de Mossoró 

(ESAM) em 1º de agosto de 2005, criada pela Prefeitura Municipal de Mossoró, 

através do Decreto nº 03/67, de 18 de abril de 1967 e foi enquadrada à rede federal 

de ensino superior como autarquia especial por meio do Decreto nº 1.036, de 21 de 

outubro de 1969 (UFERSA, 2015).  

A UFERSA tem como missão: 

 
Produzir e difundir conhecimentos no campo da educação superior, 
com ênfase na região semiárida brasileira, contribuindo para o 
exercício pleno da cidadania, mediante formação humanística, crítica 
e reflexiva, preparando profissionais capazes de atender demandas 
da sociedade (UFERSA, 2015, p. 17). 

 

A UFERSA tem como objetivos definidos em seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional: 

 
Ministrar ensino superior visando o desenvolvimento político, 
científico, social, ambiental e econômico do indivíduo e da sociedade; 
promover o trabalho de pesquisa e investigação científica, com vistas 
à produção e difusão do conhecimento; e estabelecer diálogo 
permanente com a sociedade, de forma a contribuir para a solução 
dos problemas sociais, ambientais, econômicos e políticos, dando 
ênfase à região semiárida brasileira (UFERSA, 2015, p. 18). 

 
A UFERSA tem sua estrutura organizacional definida pelo Estatuto, Regimento 

Geral e normas complementares. A sua composição é formada segundo o Plano de 

Desenvolvimento Institucional pelas seguintes instâncias: Assembleia Universitária, 

Conselhos Superiores, Reitoria, Pró-Reitorias e Departamentos. Existem ainda as 

instâncias para a tomada de decisão da Universidade que são constituídas pelos 

órgãos colegiados superiores, representados pelo Conselho Universitário 

(CONSUNI), Conselho de Ensino, Pesquisa e extensão (CONSEPE), Conselho de 

Curadores (CC) e Conselho consultivo, além da Assembleia Universitária (UFERSA, 

2015). Estes setores são estruturados conforme organograma apresentado no 

apêndice A. 

A SUTIC é a unidade responsável pelas ações da área de Tecnologia da 

Informação e Comunicação desde o seu planejamento, executando a implantação e 

o suporte necessário a área na UFERSA. 

Segundo o Art.147 do Regimento Geral da UFERSA (2015, p. 96): 
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A Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação, 

vinculada à Reitoria, é a unidade administrativa responsável por 

planejar, implantar e manter todas as atividades relacionadas à 

Tecnologia da Informação e Comunicação da UFERSA. 

 
A SUTIC surgiu nos anos 80, inicialmente sendo chamada de Centro de 

Processamento de Dados (CPD). Assim como a tecnologia, a unidade passou por 

mudanças se transformando em Centro de Tecnologia da Informação (CTI) na década 

de 90 e, com a mudança da instituição de ESAM para UFERSA, tornou-se a 

Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação (SUTIC). Essa 

mudança veio após o aumento da dependência e a importância no funcionamento das 

atividades acadêmicas e administrativas que necessitavam dos serviços de TI 

(UFERSA-PDTI, 2015). 

A superintendência possui hoje 33 servidores ativos que atuam no âmbito 

administrativo, sendo 14 de analistas de TI - nível superior, 6 técnicos de laboratório 

na área de tecnologia da informação - nível médio, 10 técnicos de TI – nível médio, 2 

assistentes em administração e 1 secretário executivo. Segundo o Regimento Geral 

da UFERSA: 

 
Cada Divisão vinculada à Superintendência de Tecnologia da 

Informação e Comunicação será dirigida por um chefe, com 

qualificação mínima de graduação, preferencialmente em Informática 

ou áreas afins, de livre escolha do Superintendente (UFERSA, 2015, 

p. 96). 

 
A unidade está segmentada em quatro divisões: “Divisão de Sistemas 

Computacionais, Divisão de Infraestrutura Computacional, Divisão de Suporte e 

Serviços e Divisão de Segurança da Informação” (UFERSA, 2015, p. 96). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Tecnologia da Informação 

 

A Tecnologia da Informação tem se tornado um ativo de extrema necessidade 

no âmbito organizacional. Portanto, deve-se tratá-la enquanto ativo estratégico de 

valor e como uma ferramenta competitiva no mercado tecnológico e empresarial. Não 

se pode renegar a sua importância, pois é mais que o caráter estratégico que 

apresenta, é uma presença incontestável na sociedade, tanto nos aspectos técnicos, 

como táticos e estratégicos. 

Para tanto, antes de entender tal importância, é essencial perpassarmos ao 

significado próprio. A Tecnologia da Informação, conforme Nascimento (2017) é um 

conjunto dos componentes tecnológicos individuais que podem potencializar a 

otimização da sistematização da informação bem como os processos de produção 

perante um mercado competitivo que representa um sistema estratégico que tem seu 

direcionamento ao cliente e ao serviço e motiva esforços de melhoria e reengenharia 

de negócio. 

Alguns estudiosos defendem a Tecnologia da Informação apenas enquanto aos 

aspectos técnicos, contudo, e nestes tem-se acordo, entendem a TI como um conceito 

de maior abrangência, incluindo em que a Tecnologia da Informação inclui também os 

sistemas de informações e a utilização de softwares e hardwares, redes de 

telecomunicações, banco de dados e redes de recursos visuais para o fornecimento 

de informações confiáveis. No contexto atual, é perceptível que esta tecnologia 

começa a mudar todo um contexto organizacional, auxiliando a melhoria das 

atividades, eliminando as barreiras de comunicação, promovendo meios para facilitar 

a produção de novas informações e conhecimentos, dentre outros benefícios 

(DRUKER, 2000). 

 A Tecnologia da Informação redefine os fundamentos de um negócio, por 

envolver muitos aspectos, e por isso ela e os seus custos começaram a integrar o dia-

a-dia das organizações. Os problemas são complexos e para que se atenda a essa 

complexidade das necessidades empresariais, não se pode desenvolver uma 

empresa sem considerar a Tecnologia da Informação e os seus recursos disponíveis. 

É importante saber que a tecnologia da informação não trata somente de informatizar 

um ambiente, o seu exercício não reside apenas em espalhar computadores e 
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impressoras, ou mesmo ligar uma rede ou instalar determinados aplicativos 

(BALLONI, 2006). 

Vieira (2007) salienta que a tecnologia da informação tem como objetivo apoiar 

as operações dadas dentro das organizações seja essas privadas ou públicas, bem 

como em todos os seus setores. Este uso popularizado se deu para simplificar as 

atividades e também os processos empresariais. Assim, ela vem para agregar valor 

ao negócio através do hardware e software que sempre estão em processo de 

inovação constante. Também é, ainda mais, representada por processos, práticas ou 

sistemas que facilitam o processamento, a organização, a transferência e a 

disseminação de dados e informações dentro das organizações. 

Laurindo (2008) denota a importância que a Tecnologia da Informação 

representa para as estratégias de negócios e que existe uma variação imensa entre 

os setores relacionados às atividades que são modificadas dependendo da empresa 

ou organização. Contudo, fica explícito que o impacto da Tecnologia da Informação 

tem um elevado alcance. A ideia básica, dessa forma, é sincronizá-la aos processos 

do negócio a fim de administrar adequadamente as mudanças e facilitar o alcance e 

a inovação da empresa (TURBAN et al, 2010). 

Ainda corroborando com essa compreensão, Laudon e Laudon (2014, p. 13), 

sobre Tecnologia da Informação, aduzem que “[...] é todo o hardware e todo o software 

de que uma empresa necessita para atingir seus objetivos organizacionais”. É, 

portanto, uma forma de viabilizar e facilitar atividades, processos e propor mudanças 

nas organizações com a finalidade de obter o maior desempenho possível, bem como 

a competitividade. As organizações precisam estar preparadas para uma rápida e 

frequente adaptação às mudanças para poderem sobreviver e serem bem-sucedidas. 

A Tecnologia da Informação é, portanto, fundamental para a inovação, como também 

é elemento-chave para que a empresa possa se adaptar e transformar estar se 

adaptando e transformando continuamente para que consiga acompanhar as 

mudanças do mundo competitivo (LAURINDO, 2008). 

Batista (2004, p. 59), por sua vez, define a Tecnologia da Informação como “[...] 

todo e qualquer dispositivo que tenha a capacidade para tratar dados e/ou 

informações, tanto de forma sistêmica como esporádica, independentemente da 

maneira como é aplicada”. Logo, a TI não é capaz de gerenciar por si uma empresa, 

contudo, se bem utilizada, reverbera-se em ferramentas importantes para o 

gerenciamento quando promove o auxílio a gestores desde o desenvolvimento e 
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definição dos seus objetivos até a própria execução e o controle das atividades de 

uma organização. Dessa forma, a estratégia empresarial, quando tem por base a 

informação, precisa exercer a coerência, interação, alinhamento, acoplamento (LIMA, 

2016). 

Sabendo disso, é importante ainda trazer individualmente os seus 

componentes. O primeiro, o hardware, trata-se da parte física de um equipamento, ou 

seja, é um conjunto de aparatos eletrônicos, peças e demais equipamentos que 

necessitam de um processamento computacional para, como exemplo, levar o 

computador a funcionamento. Dessa forma, as informações começam a ser 

armazenadas, processadas e novas informações são geradas nesse processo 

(NASCIMENTO, 2017). 

A segunda parte é o software, que trata dos escritos em sistemas de códigos 

chamados linguagem de programação que fornecem estarão fornecendo instruções 

aos computadores para que realizem uma atividade de processamento, bem como a 

atividade precisa para alcançar o seu objetivo. Assim, são comandos que estarão 

recebendo constantemente os dados oferecidos pelos usuários, sempre os 

organizando e os transformando em informações (TURBAN et. al., 2010). 

Depois, têm-se os sistemas de telecomunicação e os seus respectivos 

recursos, que tratam da transmissão de sinais por qualquer meio, do emissor ao 

receptor, e podem ser entendidos enquanto transmitirem os sinais para estabelecer 

comunicações, como os seguintes meios: rádio, televisão, telefone. O processamento 

dos dados fará uso desses recursos de telecomunicações, como é o caso dos 

multiplexadores, telefones, modens, linhas de comutação de dados, sendo esse 

processo nomeado teleprocessamento de informações (REZENDE, 2000). 

Por fim, a gestão de dados e informações. Uma vez que os dados recebem 

valores, eles podem ser transformados em informações, assim, essa gestão de dados 

e informações compreende estará compreendendo as atividades de armazenamento 

e recuperação de dados, níveis e controle de acesso das informações. Dessa forma, 

é essencial para que o funcionamento adequado dos Sistemas de Informação de uma 

organização seja mantido (TURBAN et. al., 2010). 

É necessário observar a necessidade de uma base sólida da Tecnologia da 

Informação que esteja alinhada à existência da organização. E, neste contexto, é 

necessário explicitar que o planejamento estratégico de Tecnologia da Informação só 

poderá existir se a organização possuir um alinhamento estratégico bem definido. 
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Dessa forma, condensando os saberes, entende-se que a TI precisa ser vista de forma 

muito mais abrangente, podendo englobar as mais variadas formas de aplicação de 

uma organização que venham a produzir valor para um determinado negócio, 

proveniente da tecnologia. Assim, infere-se que o principal papel da Tecnologia da 

Informação hoje é o apoio em atividades de negócios, como também ser um fator 

primordial de competitividade para as estratégias e objetivos de uma organização. 

 
 
2.2 Alinhamento estratégico 

 
O alinhamento estratégico é fundamental na definição das responsabilidades 

que irão garantir a eficiência e eficácia na gestão dos serviços de TI, e tem que ser 

aplicado como instrumento de gestão, focando nos procedimentos que obtenham 

conexão entre a área de TI e as áreas funcionais de uma organização. Além do mais, 

deve possibilitar a criação de um modelo operacional apropriado para integrar e 

padronizar a prestação de serviços através da exata compreensão da estratégia da 

organização (JOÃO, 2015). 

Nos estudos relacionados à estratégia, o alinhamento depende da análise do 

ambiente organizacional interno e dos fatores sociopolíticos, socioeconômicos, 

socioculturais e tecnológicos do ambiente externo (JOÃO, 2015). O alinhamento 

estratégico é considerado pelos executivos de TI como sendo um dos objetivos de TI 

referente à estratégia de negócio e de TI, pois identifica novas oportunidades de 

negócios e vantagem competitiva baseada em TI (BRODBECK, 2002). De acordo com 

Turban e Volonino (2013, p. 364), a estratégia é o que irá “definir o plano, por meio do 

qual um negócio irá atingir sua missão, objetivos e metas. Especificando os requisitos 

financeiros necessários, orçamentos e recursos”. Além disso, alinhamento estratégico 

é o processo que transforma a estratégia do negócio em estratégias de TI que irão 

dar garantia para que os objetivos de negócio possam ser executados. 

Luftman (2000) define o alinhamento estratégico como as atividades 

executadas de forma coordenada pela gerência da organização com o objetivo de 

alcançar as metas através da coordenação de várias áreas funcionais, tais como: 

Tecnologia da Informação (TI), Finanças, Marketing, Recursos Humanos, Produção, 

dentre outras. Para este autor, alcançar o alinhamento estratégico é um processo 

evolutivo e dinâmico. 
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O alinhamento estratégico se utilizará de ferramentas para analisar pontos 

fortes e pontos fracos da organização. Cruz (2014) salienta que os pontos fortes 

servem de base para traçar as estratégias de desenvolvimento e criar objetivos a 

serem alcançados com base no que a empresa tem de melhor e que, por conseguinte, 

poderia levá-la ao sucesso com a realização do plano. Já a análise dos pontos fracos 

serve para que a empresa trace a estratégia de defesa, procurando minimizar os 

ataques que, porventura, venha a sofrer por parte da concorrência sobre suas 

deficiências. 

Fernandes e Abreu (2014), tratam o processo de alinhamento estratégico da 

tecnologia da informação para determinar qual deverá ser o alinhamento da TI em 

termos da arquitetura, infraestrutura, aplicações, processos e organização com as 

necessidades presentes e futuras do negócio. 

Henderson e Venkatraman (1993) afirmam que, quando as áreas de negócio e 

TI partilham uma percepção única do modelo de negócio da organização, é preciso 

observar conjuntamente como os objetivos da estratégia de negócios conduzirão as 

alterações em seu modelo no modelo de negócios e, por consequência, nos Sistemas 

de Informações, ou como a evolução da TI aponta alterações no modelo de negócios 

e na estratégia das organizações. O alinhamento estratégico é o processo que 

transforma a estratégia do negócio em estratégias de TI que irão dar garantia para 

que os objetivos de negócio possam ser executados (READING, 2002).  

Para Reis (2015), o alinhamento estratégico de TI busca a integração e 

adequação da TI da empresa em relação às necessidades de negócio atuais e futuras 

em termos de arquitetura, infraestrutura, aplicações, processos e estrutura 

organizacional. Com isso, as organizações devem estabelecer seus procedimentos, 

estratégias e operacionalização de modo que a tecnologia da informação venha ser 

beneficiada e permita tais atividades. Alguns benefícios que a TI proporciona aos 

negócios devem ser elencados, como qualidade, produtividade, custo, adaptabilidade 

e inovação. Esses benefícios devem ser mensurados regularmente por meio de 

indicadores de desempenho para se ter um feedback de qual benefício está sendo 

vantajoso ou não para a organização. O alinhamento estratégico entre o negócio e o 

uso da tecnologia da informação caracterizado por João (2015) deve ser concretizado 

por meio de um instrumento que seja capaz de estabelecer uma visão comum entre 

as áreas, além da mensuração entre investimento em tecnologia versus benefícios 

reais e aumento da lucratividade, seja por meio da produtividade, da qualidade ou de 
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qualquer outro fator mensurável. O objetivo do alinhamento estratégico da TI é 

assegurar que prioridades, decisões e projetos de TI estejam em concordância com 

as necessidades da empresa (TURBAN et al., 2010). 

Diante do exposto, é necessário analisar a influência de fatores habilitadores, 

que irão dar a possibilidade de implantação do alinhamento estratégico, bem como a 

influência de fatores inibidores, que dificultariam a implantação deste alinhamento 

estratégico. Os fatores habilitadores e inibidores do alinhamento estratégico irão 

influenciar de forma positiva ou negativa a implantação do alinhamento estratégico na 

organização (REICH; BENBASAT, 2000). Dito isso, Luftman (2000), em sua pesquisa 

identificou que existem fatores promotores e inibidores do alinhamento estratégico 

entre TI e negócio. Como fatores promotores, o autor nos traz as seguintes indicações: 

apoio à alta gestão, TI envolvida no desenvolvimento da estratégia, TI entende o 

negócio, parceria entre TI e negócio, projetos bem priorizados e liderança de TI; como 

fatores inibidores, as indicações são: falta de relacionamento entre TI e negócios, TI 

não tem priorizações desejáveis, TI não cumpre com compromissos, TI não atende o 

negócio, não existe apoio da alta gestão e não há liderança por parte da TI. Pereira e 

Dornelas (2010), reuniram os principais fatores promotores e inibidores relacionados 

ao alinhamento de TI e negócio em recente pesquisa realizada com intuito de 

atualização bibliográfica da literatura. A Figura 1 apresenta a seleção destes fatores. 
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Figura 1 - Fatores promotores x inibidores do alinhamento estratégico 

Fonte: Pereira; Dornelas (2010). 

 

Aos gestores das organizações compete a responsabilidade de obter e 

assegurar níveis cada vez mais altos de alinhamento estratégico entre TI e negócio, 

proporcionando o crescimento dos facilitadores e reduzindo o impacto dos inibidores 

no processo de alinhamento (LUFTMAN, 2000). 

Moraes (2011) nos traz uma gama de fatores facilitadores e inibidores, bem 

como os autores, demonstrados nos quadros 1 e 2 respectivamente: 
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Quadro 2 - Fatores facilitadores do alinhamento estratégico 

Fonte: Moraes (2011, p. 49). 
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Quadro 3 - Fatores inibidores do alinhamento estratégico 

 

Fonte: Moraes (2011, p. 50). 

 

Esse alinhamento é importante para que a estratégia planejada possa ser 

executada. O alinhamento estratégico é justamente a junção de como será executado 

o que foi formalizado no planejamento estratégico. Com o Planejamento Estratégico, 

não se pretende adivinhar o futuro, mas traçar objetivos futuros viáveis e propor ações 

para alcançá-los (MÜLLER, 2013). 

 
 

2.2.1 Plano estratégico 

 

O primeiro passo para implantar governança em TI é a criação de um plano 

estratégico próprio, importando as diretrizes do plano estratégico da organização. A 

GTI deve reunir todas as perspectivas do negócio, assim como acontece na 

governança corporativa. A partir daí, é que são estruturados processos, controles, 

gestão de riscos e todo o arcabouço referente a TI (OLIVEIRA, 2007). 

O planejamento estratégico tem sua formação através de técnicas 

administrativas que analisam o ambiente internamente e externamente, ainda analisa 

as ameaças e as oportunidades, verifica pontos fortes e fracos, possibilitando dar 
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direcionamento às organizações pelos gestores, sempre em busca do 

aperfeiçoamento associando a organização e o ambiente que a envolve, 

padronizando a produção e articulação de resultados, de maneira que exista uma 

inclusão colaborativa relacionada à tomada de decisões e operações organizacionais 

(REZENDE, 2003). Para Silva e Gonçalves (2011), a concepção do plano estratégico 

é como ferramenta de gerenciamento indispensável na busca do sucesso 

organizacional, pois seu processo deve ter continuidade e deve ser ordenado e, 

necessariamente, precisa ser executado para identificação de atividades que se 

permitam alcançar resultados desejáveis.  

O processo do plano estratégico utiliza as seguintes metodologias 

(GIACOBBO, 1997; REZENDE, 2003, FALSARELLA; JANUZZI, 2017; ABNT, 2009; 

WEBSTER; MOTTA, 2012): 

(a) análise e avaliação organizacional, onde será analisado o ambiente interno 

e externo e serão definidos missão, visão e valores da organização. 

(b) definir a direção desejada e resultados esperados a partir de metas que 

almejam ser alcançadas pela organização e devem ser claras para saber as 

pretensões e o posicionamento futuro que a organização deseja atingir. Além disso, 

deve passar por etapas, quantificá-los e ter prazos definidos. 

(c) definir políticas, diretrizes e objetivos que proporcionem a tomada de 

decisão estratégica e procedimentos para a viabilização desses objetivos através de 

um agrupamento estruturado e participativo. 

(d) selecionar possibilidades e estratégias para alcançar resultados desejáveis 

precisam ser verificados para que a organização tenha o sucesso esperado. Ainda 

precisam ser constantemente monitorados para uma futura ação organizacional. 

(e) propagar objetivos e metas se faz necessário, pois novos fatores podem ser 

monitorados e gerenciáveis, já que, com o tempo, alguns fatores perdem a 

importância. 

(f) definir a maneira de avaliação e das responsabilidades através de um 

arquétipo prático e de aspectos do negócio, onde a alta administração possa idealizar 

objetivos, funções, informações, fatores críticos de sucesso e estrutura 

organizacional. 

O planejamento estratégico é o método utilizado para buscar primazia na 

entrega de serviços aos cidadãos e conquista na minimização relacionada à 

descontinuidade produzida pelas constantes trocas na administração do setor público, 
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pois não tem como premissa a obtenção de vantagens competitivas e nem obtenção 

de lucro (SILVA; GONÇALVES, 2011). Cruz (2014) deixa claro que o Plano 

Estratégico de TI existirá somente se a organização possuir um plano estratégico. 

 

2.2.2 Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) 

 

Planos e estratégias de TI são desenvolvidos nas organizações para apoiarem 

a estratégia e os objetivos do negócio, devendo constar a apresentação de um 

planejamento que demonstre as metas pretendidas pela organização associadas com as 

práticas da TI (NASCIMENTO, 2014). 

O PETI é o mecanismo utilizado para apoiar o Planejamento Estratégico do 

Negócio, reconhecendo as oportunidades e dando suporte aos negócios da empresa 

(TURBAN; VOLONINO, 2013). Os quatro pontos principais do planejamento 

estratégico de TI proposto por Turban e Volonino (2013, p. 362) são: 

 

 Melhorar o entendimento da administração em relação a oportunidades e 

limitações de TI; 

 Avaliar o desempenho atual; 

 Identificar a capacidade e os requerimentos de recursos humanos 

 Esclarecer o nível de investimento necessário. 

 

Deve-se optar pelo uso da tecnologia da informação para possibilitar a 

condução das empresas no que tange ao desenvolvimento da tecnologia na 

atualidade, onde tem-se um avanço na organização das informações, e que, quando 

for utilizada de forma estratégica, pode-se ter uma compensação na competitividade 

e obter melhores resultados nos procedimentos organizacionais (REZENDE, 2008). 

Para Turban e Volonino (2013, p. 362), “os planos estratégicos de TI devem estar em 

consonância com a estratégia de negócio que precisa ser apoiado nas organizações 

e definirá a direção geral do negócio”. A estratégia de TI irá definir quais informações, 

sistemas de informações e arquitetura de TI serão necessários para suportar os 

negócios e como a infraestrutura e os serviços serão entregues. 

Para que haja efetividade no planejamento, existe a necessidade de 

alinhamento estratégico e as ações de TI com as estratégias e ações da organização. 
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Neste cenário, o PETI se torna um dispositivo que irá conduzir e orientar o setor de TI, 

uma vez que não traçará somente as estratégias, mas também o plano de ação 

fundamental para sua implantação (TURBAN et al., 2010; REZENDE; ABREU, 2000). 

O fato de proporcionar a ação do gestor de modo antecipado contra possíveis 

ameaças e a favor das oportunidades em circunstâncias de constantes mudanças 

mostra a importância do PETI. Desse modo, é considerado uma ferramenta que auxilia 

no gerenciamento das práticas de TI na organização e que proporciona reduzir 

desperdícios, garantia do controle, aplicação de recursos direcionados para a TI, 

investimento de recursos no que é essencial na prática e, em consequência, 

aperfeiçoar os gastos públicos e os serviços ofertados a população (BRASIL, 2012; 

BRODBECK, 2001; BRODBECK; HOPPEN, 2003). 

Fergerson (2012, p. 106) nos apresenta as etapas para a construção de um 

PETI de forma aprofundada e precisa. 

1) Preparação: garantir o compromisso dos altos executivos no processo de 

construção do PETI e identificar os executivos líderes do projeto. 

2) Planejamento: identificação da equipe e dos processos, criação de um 

comitê de planejamento, garantir que o PETI seja baseado no PEC, 

escolher que metodologia será usada no PETI e desenvolvimento de 

soluções e alternativas. 

3) Análise da estratégia organizacional e de TI: identificação dos processos de 

negócio atualizados da organização, condução de análise operacional – 

SWOT (potencialidades, fraquezas, oportunidades e ameaças), detectar os 

fatores críticos de sucesso (CSF), detectar a missão corporativa e objetivos 

utilizando o planejamento estratégico, definir o grau de alinhamento com o 

negócio, verificar processos e sistemas de TI, detectar a situação da TI e 

do alinhamento estratégico da organização e detectar oportunidades únicas 

de TI. 

4) Implementação: produzir uma sequência de desenvolvimento, documentar 

e executar um plano de implementação/ação. 

5) Avaliação: produzir inventário de ações para implementar a estratégia, 

compreender os processos de execução, planejamento prioritário das 

ações que permitirão a compreensão dos elementos das ações, analisar a 

dimensão de custo, verificar aspectos de migração e redução, gestão do 
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risco e importância estratégica e analisar a satisfação de necessidades. 

6) Revisão: definição de procedimentos de controle e seguimento, determinar 

os procedimentos e indicadores para monitorar a execução e o sistema de 

gestão de qualidade. 

 

Figura 2 - Etapas para a construção de um PETI 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Fergerson (2012). 

 

Freire (2011) ressalta a importância da conscientização da alta administração 

da organização em instituir as boas práticas de governança e aumentar a maturidade 

dos processos de TI efetivamente para atingir os objetivos do negócio. 

Para que exista um alinhamento estratégico é necessário que a organização 

construa uma estrutura sólida de Governança de TI, mas também é importante 

entender primeiramente a Governança Corporativa como ferramenta de gestão 

corporativa. 
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2.3 Governança Corporativa 

 
Governança Corporativa é tida como um grupo de dispositivos utilizados para 

o gerenciamento do vínculo entre os agentes da companhia (stakeholders) para que 

se possa definir se poder definir e monitorar qualquer direção estratégica e a 

performance das organizações com objetivo de redução dos custos de capital e obter 

um aumento no valor da organização, gerando retorno aos acionistas (SIRQUEIRA, 

2007). Ela está preocupada em garantir que as decisões estratégicas sejam tomadas 

de modo adequado. A governança também pode estar intimamente ligada ao bom 

relacionamento estabelecido nas corporações quando os interesses estão em conflito. 

A governança corporativa sempre buscará refletir e determinar os valores da 

organização (HORKISSON et al., 2009). 

 
A governança corporativa é expressa por um sistema de valores que 

rege as organizações em sua rede de relações internas e externas. Ela, 

então, reflete os padrões da companhia, os quais, por sua vez, 

refletem os padrões de comportamento da sociedade (CARDBURY, 

1999, p. 10). 

 
Segundo Santos (2016), governança corporativa no setor público mira no 

estabelecimento de uma transparente identificação e articulação das definições de 

responsabilidade, além de proporcionar a compreensão real das relações existentes 

entre as partes interessadas da organização e outros interesses para controlar os 

seus recursos e dividir resultados. Também almeja sustentar a gestão, 

particularmente, do nível superior. Por consequência, toda esta gama de alvos da 

governança corporativa pública também alcança a área tecnológica pública, 

principalmente pelo seu novo papel no cenário institucional. 

Deve-se acompanhar como a governança corporativa está definida dentro da 

organização, verificando a documentação pertinente que irá permear a aplicação da 

mesma. Como ressalta Mathiesen (2002), a governança corporativa: 

 

[...] é um campo de investigação focado em como monitorar as 
corporações, através de mecanismos normativos, definidos em 
estatutos legais, termos contratuais e estruturas organizacionais que 
conduzem ao gerenciamento eficaz das organizações, traduzidos por 
uma taxa competitiva de retorno. 
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O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC (2015, p. 20) define 

governança corporativa como “o sistema pelo qual as empresas e demais 

organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo o relacionamento 

entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e 

demais partes interessadas”, como demonstrado na Figura 3. 

 

Figura 3 - Contexto e estrutura do sistema de governança corporativa 

 

Fonte: IBCG (2015, p. 19). 

 

Na visão de Oliveira (2006, p. 16), conceitua-se a Governança Corporativa 

como: 

 
O conjunto de práticas administrativas para otimizar o desempenho 

das empresas – com seus negócios, produtos e serviços – ao proteger, 

de maneira equitativa, todas as partes interessadas – acionistas, 

clientes, fornecedores, credores, funcionários e governo -, facilitando 

o acesso às informações básicas da empresa e melhorando o modelo 

de gestão. 

 
De acordo com os conceitos acerca da Governança Corporativa, pode-se 
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observar alguns benefícios que são elencados por Manoel (2014): 

 A boa governança corporativa garante o sucesso das organizações e o seu 

crescimento econômico. 

 A governança corporativa forte mantém a confiança dos investidores da 

empresa, e pode levantar capital de forma eficiente e eficaz. 

 Redução do custo de capital em cada organização em que a governança 

corporativa está presente. 

 Há um impacto positivo no preço das ações. 

 Incentivo adequado para os proprietários, bem como gestores, para atingir os 

objetivos que são do interesse dos investidores (acionistas) e da organização. 

 A boa governança corporativa também minimiza desperdícios, corrupção, 

riscos para o negócio e gestão fraudulenta. 

 Ajuda na formação da marca e no desenvolvimento e fortalecimento no 

mercado onde atua. 

 

É notório que o benefício trazido pela aplicabilidade correta da Governança 

Corporativa nas organizações irá contribuir com o desenvolvimento econômico 

sustentável e a viabilização da evolução organizacional. 

Para se ter uma continuidade nos negócios através de uma gestão com 

eficiência e transparência, é maior o número de organizações que aplicam as boas 

práticas da Governança Corporativa. Neste contexto, o aprimoramento de processos 

administrativos aliado à tomada de decisões estratégicas irá dar suporte às boas 

práticas da governança corporativa nas organizações. Pode se dizer que as boas 

práticas da governança corporativa, de acordo com o IBCG (2015), convertem os 

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. Para Janssen (2015, p. 25), as boas 

práticas de Governança Corporativa “convertem princípios em recomendações 

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

organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para sua longevidade”. 

O Tribunal de Contas da União (TCU) publicou em 2014 o referencial básico de 

Governança do TCU onde define boas práticas de governança que atuará na 

administração pública no Brasil. Neste documento é dado referência aos mecanismos 
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de governança corporativa que devem ser adotados, são eles: liderança, estratégia e 

controle. A liderança será referenciada pelo conjunto de práticas humanas e de 

comportamento que irão atestar que as condições mínimas sejam alcançadas para se 

ter uma boa governança, que são: integridade, capacitação, competência, 

responsabilidade e motivação das pessoas que irão ocupar cargos de alta prioridade 

na organização e que possam liderar os processos organizacionais. A liderança será 

responsável pela gestão da estratégia e será determinante pela absorção de 

demandas, análise dos ambientes externo e interno da organização, assegurar o 

monitoramento dos objetivos conforme o tempo, alinhar estrategicamente as ações 

das unidades de negócio. Com tudo isso, deve-se estabelecer controles para que 

esses processos elencados anteriormente possam ser executados, avaliados e seus 

riscos tratados, pois os envolvidos deverão ter comprometimento com os atos 

praticados e a prestação de contas da realização destes (BRASIL, 2014). 

O IBGC (2015) nos traz quatro práticas de Governança Corporativa que, com 

uma adequada aplicação, o resultado se mostrará eficiente: 

1. Transparência: onde deve-se apresentar as informações de forma clara e sem 

restrições para as partes interessadas. 

2. Equidade: tratar com justiça e isonomia os sócios e as partes interessadas 

(stakeholders), respeitando direitos, deveres, individualismo, expectativas e 

necessidades. 

3. Prestação de contas: prestação de contas de forma clara, objetiva e em tempo 

hábil, sempre com responsabilidade e zelo, considerando as decisões que 

foram tomadas ou não. 

4. Responsabilidade corporativa: administrar e viabilizar econômica e 

financeiramente as organizações, reduzindo ameaças externas aos negócios 

e operações, visando o modelo de negócios no curto, médio e longo prazos. 

 

Essas práticas quando compatíveis e factuais podem influenciar e contribuir 

diretamente no alinhamento estratégico da TI ao negócio e no desenvolvimento e 

continuidade dos processos da organização (MENEZES, 2012). 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD, 

2004), como entidade internacional publicou os princípios que irão nortear a 

Governança Corporativa e que podem ser utilizados nos mais variados contextos 

organizacionais. Esses princípios visam garantir a sustentação para uma prática 
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execução da Governança Corporativa promovendo transparência e eficiência através 

do governo das sociedades, direitos dos acionistas que protegem e facilitam o 

funcionamento dos direitos dos acionistas, igualdade no tratamento dos acionistas, 

garantindo o tratamento igualitário entre todos os acionistas, papel das partes 

interessadas (stakeholders) na governança corporativa que devem ter reconhecidos 

seus direitos e determinados por lei, e divulgação e transparência que asseguram 

propagação confiável e precisa das ferramentas da corporação (OECD, 2004). 

O IBGC (2015) também traz ferramentas para aplicação da Governança 

Corporativa, dentre elas, tem-se: 

 Sócios ou acionistas: são pessoas físicas ou jurídicas que detêm o capital social 

da propriedade e participam efetivamente no processo formador de uma organização. 

 Conselho de Administração: que possui a responsabilidade no processo 

decisório da organização no que tange ao alinhamento estratégico. 

 Diretoria: que possui a responsabilidade do gerenciamento da organização 

fazendo cumprir objetivos e a função social da organização. Podendo implementar as 

diretrizes e estratégias aprovadas pelo conselho de administração. 

 Órgãos de Fiscalização e Controle: criação de órgãos como o comitê de 

auditoria, conselho fiscal, auditoria independente e interna, gerenciamento de riscos, 

controles internos e conformidade. 

Diante do exposto, é observado que a Governança Corporativa pode ser 

estabelecida a partir de como estão estruturados os objetivos da organização e como 

o desempenho é monitorado para que os alvos sejam atingidos (JANSSEN, 2015). 

Wiedenhöft (2016) ressalta que a Governança de TI pode ser classificada como 

uma corporação relativa à Governança Corporativa, considerando a relevância que os 

ativos de TI e os recursos que o envolvem possuem para as organizações. Para 

Janssen (2015), deve-se criar a percepção de Governança de TI e seu papel dentro 

de uma organização, já que existe a necessidade de se ter um olhar diferenciado para 

que haja associação com a Governança Corporativa. 

 
 

2.3.1 Governança de Tecnologia da Informação 

 

A Governança de TI visa comprometer-se em aplicar a TI, sempre alinhada ao 

negócio da organização, agregando valor. Para isso, existe a necessidade de medir o 



42 
 

desempenho da TI, verificando se o capital da organização está sendo aplicado de 

maneira correta e diminuir riscos relacionados ao negócio. Assim, a TI pode ser melhor 

gerenciada e controlada, visando garantir o retorno do investimento e a melhora 

significativa dos processos organizacionais (GASETA, 2011). O objetivo da 

Governança de TI dentro da organização visa detectar as principais medidas que 

deverão ser realizadas na organização e idealizar o mais apropriado membro para 

tomar tais medidas (JANSSEN, 2015). 

 

Governança de TI é o meio pelo qual uma organização de TI é dirigida, 

tratando de direitos de decisão, responsabilidades e mecanismos de 

monitoramento sobre pessoas, processos e tecnologias. Seu grande 

objetivo é o alinhamento estratégico da TI com o negócio, a avaliação 

e o gerenciamento de riscos da TI e a melhoria contínua, otimizando 

os investimentos em pessoas, processos e tecnologias (ALVES, 2015, 

p. 51). 

 

Weill e Ross (2006) definem a governança de TI como um framework de 

decisões para incentivar a conduta desejada na utilização da TI, sendo que essa 

conduta deveria estar de acordo com a missão, a estratégia, os valores, as normas e 

a cultura da empresa. Para atingir seus objetivos, a Governança de TI tem a visão de 

tratar os processos para administrar e coordenar a organização. 

O principal objetivo da GTI, para Fernandes e Abreu (2014), é o alinhamento 

da tecnologia ao negócio, possibilitando a utilização de instrumento que auxiliem a 

estipular objetivos, analisar resultados e avaliar se as metas foram atingidas. Através 

dos dispositivos da Governança de TI, a administração das decisões nos múltiplos 

níveis da organização deve estar alinhada aos projetos e iniciativas com seus 

objetivos estratégicos. 

Para Lunardi, Becker e Maçada (2012), a GTI é muito mais abrangente que a 

gestão da TI, pois engloba todos os pontos da organização que se associam à 

tecnologia, a começar pela determinação de políticas, direitos e responsabilidades no 

que se refere à tomada de decisões de TI, transitando pela aprovação de 

investimentos e projetos de tecnologia, pelo acompanhamento e aperfeiçoamento da 

TI que existe, até a apreciação do valor entregue pela TI à organização. Peterson 

(2004) complementa que o gerenciamento enfatiza o funcionamento de processos 

internos enquanto a Governança de TI tem um escopo mais amplo, adotando um foco 

externo e no longo prazo. 
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Alves (2015, p. 47) enfatiza que, “implantar e manter modelos de governança 

promove uma série de mudanças na organização, que devem ser tratadas de maneira 

estruturada para promover o sucesso destes projetos”. O autor complementa que se 

deve “conhecer as particularidades e dimensões envolvidas em uma mudança se 

torna fundamental para a criação de um modelo de análise”. 

Deve-se ter o conhecimento das metodologias de Governança de TI existentes 

para que se possa entender qual metodologia proposta para dar suporte a 

organização. 

 

2.3.2 Governança Pública 

 

A Governança de Tecnologia da Informação é uma área profunda e muito sutil 

em uma organização, uma vez que necessita estar ligada diretamente aos objetivos 

de negócio e, de certa forma, indiretamente relacionada com os princípios da 

Governança Corporativa. Este cenário dá-se, sobretudo, na administração pública 

federal, em que muitas atividades atravessam a governança de TI e necessitam ser 

constantemente moderadas e direcionadas no amadurecimento de seus processos 

(OIKAWA; CHAVES; GALEGALE, 2013). Mediante reformas para modernizar a 

gestão pública têm-se dado maior importância para a Governança de TI, a partir da 

implementação de melhores práticas e padrões (SANTOS; SOUZA NETO, 2012). Há 

de se destacar que a visão estratégica da TI na GTI é reforçada pelo aumento de 

investimentos e aquisições em TI (BERMEJO; TONELLI, 2011). 

Não existe um modelo ideal de implantação de governança de TI, sobretudo, 

pela complexidade e dimensão da sua adoção em relação a algumas variáveis, das 

quais: espaço, grau de conhecimento dos envolvidos, estrutura hierárquica etc. Muitos 

estudiosos buscam encontrar um modelo que possa unir os avanços práticos com os 

modelos teóricos propostos. Contudo, muito embora existam essas tentativas, ainda 

há a carência de modelos de implementação e orientação que superem os obstáculos 

dos ambientes (PUTZ; RASOTO; ISHIKAWA, 2015). 

Conforme Ozkan (2015) igualmente às empresas privadas, nas empresas 

públicas e até sem fins lucrativos habita uma necessidade de definir uma estratégia 

limpa como um pré-requisito para que se consiga atingir uma governança em relação 

ao modo em que os índices de eficiência e eficácia são desenvolvidos. De acordo com 

o Tribunal de Contas da União (TCU) na resolução 193/2006 “[...] a Secretaria de 
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Fiscalização de Tecnologia da Informação tem por finalidade fiscalizar a gestão e o 

uso de recursos de tecnologia da informação pela Administração Pública Federal”. 

É neste cenário que cada vez mais se expande o nível de exigência em relação 

a uma boa gestão de TI que seja eficiente dentro do ambiente público, o que torna 

obrigatório de forma indireta a busca por amadurecer através de um gerenciamento 

adequado de projetos, de serviços e de segurança da informação. É importante 

entender que as bases de uma boa governança sempre irão variar conforme o 

ambiente corporativo ao qual cada organização se insere. Por esta razão, está e deve 

ser pautada em alguns princípios sempre posicionais enquanto fundamentais: 

transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa 

(OZKAN, 2015). 

Em se tratando da administração pública, contemplam-se esses mesmos 

princípios, contudo, são adaptados conforme as respectivas distinções. Assim, a 

transparência trata-se da garantia do princípio fundamental da publicidade, que é 

devidamente assegurada pela iniciativa da Controladoria Geral da União (CGU) por 

meio da criação do Portal da Transparência do Governo Federal. O segundo, que se 

trata da equidade, também é reconhecido pela impessoalidade e é igualmente previsto 

na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, representada pelo Portal de 

Serviços e Informações do Governo, o qual se reduz a assimetria de informações entre 

os cidadãos, aumentando assim a real acessibilidade aos seus serviços (PUTZ, 

RASOTO; ISHIKAWA, 2015). 

Ainda conforme Putz, Rasoto e Ishikawa (2015), o terceiro trata-se da 

responsabilidade corporativa, e o seu principal foco está na continuidade de projetos 

que envolvam aspectos sustentáveis. Por fim, a prestação de contas, em que tem 

como uma representação essencial as competências e também as atribuições dos 

órgãos que definam o controle e a auditoria do governo federal. De fato, esses 

princípios norteiam a governança corporativa das instituições públicas. É importante 

saber que não são apenas as empresas privadas, mas as públicas enfrentam 

dificuldades no mantimento de uma gestão madura e eficaz. 

A dificuldade em manter tal gestão é voltada, sobretudo, pela atenção que não 

é devidamente fornecida a área de tecnologia da informação, onde em muitos casos 

não se consegue entende-la enquanto um diferencial competitivo e estratégico 

realmente válido para uma organização. As empresas do setor público precisam 

entender a real função da TI e vê-la como agregadora de valor à organização. Os 
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negócios estão cada vez mais conectados e dependentes das tecnologias, assim, 

para que se atinja um nível de governança da alta administração de sucesso, é 

necessário o amadurecimento da área de TI (HAES; DEBRECENY; GREMBERGEN, 

2013). 

Cada vez mais o governo federal vem despertando a sua atenção para um tipo 

de gestão que considere mais prioritariamente a gestão da tecnologia da informação 

nos últimos anos e, para que isso se torne possível, tem desenvolvido alguns 

mecanismos e determinadas métricas para averiguação da forma como esse 

processo está sendo realizado. Outro ponto de destaque é que hoje é competência 

do TCU a fiscalização da gestão do uso de recursos de TI da administração pública 

federal (HAES, DEBRECENY; GREMBERGEN, 2013). 

Assim, o TCU é um órgão administrativo que tem autonomia e independência 

bastante para auxiliar o Congresso Nacional no que tange o controle externo dos 

recursos públicos federais. Conforme o Observatório de TI do Governo Federal 

(2014), para atuar na avaliação da situação de governança de TI, o TCU tem realizado 

constantemente levantamentos que estão subsidiados em questionários para abordar 

de forma prática a governança e gestão de TI que está devidamente previstas em 

regulamentos, leis, modelos internacionais de boas práticas e normas técnicas. 

Neste ínterim, foi desenvolvido em 2010 um índice para proporcionar a reflexão, 

de uma forma mais completa, da situação de governança em que se encontra cada 

uma das organizações avaliadas. A este índice, denominou-se iGovTI (Índice de 

Governança de TI). Este índice é fruto da consolidação de determinadas respostas 

que foram fornecidas pelas organizações públicas aos questionários anteriormente 

debatidos. Vale salientar que esses questionários são sempre baseados em situações 

cotidianas e também em boas práticas, no que tange tanto a adoção como a própria 

incompatibilidade (BRASIL, 2014). 

O documento em questão é sempre redigido de maneira a qual as respostas 

recebem pontuações específicas. Em se tratando desses valores, são extremamente 

variáveis e de grande relevância para que se aplique o cálculo que este índice 

estabelece. O resultado que é encontrado após o uso da fórmula é sempre 

representado por um valor X, em que se determina o nível de Governança de TI em 

que a instituição investigada se enquadra. É importante também saber que se trata do 

momento daquela avaliação, o que não presume a empresa como um nível fixo, e que 

pode variar em outro momento de outra avaliação (BRASIL, 2014). 
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É através desse documento que se relacionará a organização às boas práticas 

para que se torne possível ver o seu rendimento em relação às demais organizações 

e isso consegue formular um insumo muito valioso e importante no momento de serem 

definidos os objetivos, o planejamento e o amadurecimento da TI, conforme o Acórdão 

3.117/2014 – TCU – Plenário. 

Assim sendo, as instituições públicas devem estar se preocupando e 

direcionando seus esforços com governança de TI para que não corram o risco de 

não estarem atendendo devidamente à legislação vigente que institui e comunica 

princípios de governança corporativa de TI, como é o caso da responsabilidade, 

conformidade, estratégia e aquisição. A TI é constantemente ressignificada enquanto 

agente de mudanças que implementem reformas nas instituições públicas (OIKAWA; 

CHAVES; GALEGALE, 2013). 

 
 

2.4 Metodologias de Governança de Tecnologia da Informação  

 

 Existem vários modelos que tratam a GTI aliando-a as melhores práticas 

existentes na literatura. Alguns desses frameworks serão explicados para que se 

possa salientar a real necessidade e qual a melhor escolha para análise da 

organização. 

 

Quadro 4 - Modelos de governança de TI e suas características 

Modelos de Governança de TI Escopo do Modelo 

CMMI – Capability Maturity Model 

Integration 

Desenvolvimento de produtos e 

projeto de sistemas e software. 

ITIL – Information Technology 

Infrastructure Library 

Serviços de TI, segurança da 

informação, gerenciamento da 

infraestrutura, gestão de ativos e 

aplicativos. 

ISO/IEC 38500 Trata a Governança Corporativa da TI 

ISO/IEC 27001 
Requisitos e códigos de práticas para gestão da 

segurança da informação. 

PMBOK – Project Management Body 

of Knowledge 

Baseado em conhecimentos de 

gestão de projetos. 

PRINCE2 – Project in Controlled 

Enviroment 

Metodologia de gerenciamento de 

projetos. 

BSC – Balanced Scorecard 
Metodologia de planejamento e 

gestão da estratégia. 
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COBIT – Control Objectives for 
Information and related Technology 

Modelo para governança e o 

gerenciamento da TI no âmbito 

corporativo. 

Fonte: Adaptado de Fernandes e Abreu (2014). 

 

O modelo CMMI foi criado para tratar a melhoria de processos organizacionais 

e possui duas dimensões para medir processos: por estágios ou contínua. A dimensão 

por estágios preconiza organizar em 5 níveis distintos os processos de maturidade 

que irão apoiar e orientar o avanço destes processos. A dimensão contínua irá 

categorizar por afinidade os processos e agrupá-los, a partir da delegação de níveis de 

capacidade para cada área do processo a ser otimizado (SILVA, 2017; VIEIRA, 2018). 

O ITIL é um framework para o gerenciamento de serviços de TI e visa garantir 

o alinhamento dos serviços de TI às necessidades do negócio e orienta com 

confiabilidade como utilizar os serviços de TI na organização para poder dar suporte 

aos objetivos para simplificar o desenvolvimento dos negócios. O ITIL está estruturado 

da seguinte maneira (SENA, 2017): 

a) Estratégia de serviço: produz estratégias do ciclo de vida dos serviços de TI 

determinando quais serviços de TI a organização deve disponibilizar e as 

necessidades de recursos que devem ser priorizados. 

b) Design de serviço: projetar novos, modificar e aprimorar os serviços de TI. 

c) Transição de serviço: produzir e executar os serviços de TI garantindo a 

organização no que tange às alterações relacionadas aos processos de 

serviços e gestão de serviços. 

d) Operação de serviço: atende demandas de clientes, resolve contratempos de 

serviços, corrige problemas e executa tarefas operacionais de rotina de forma 

eficiente e com eficácia. 

e) Melhoramento contínuo de serviço: melhora da qualidade contínua dos 

serviços de TI. 

A ISO/IEC 38500 (2009) tem como objetivo proporcionar aos dirigentes a 

avaliação, gestão e controle do uso da tecnologia da informação (TI) nas 

organizações. A norma objetiva a informação e orientação de envolvidos em projetos 

e na execução de processos, políticas e estruturas que sustentam a governança 

corporativa de TI. 

A ISO/IEC 27001 (2006) dispõe de um modelo que pode realizar a avaliação da 

conformidade pelas partes interessadas interna e externamente. Orienta a análise 
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crítica, implementação, operação, monitoramento, manutenção e melhorias de um 

Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) em uma organização. Além 

disso, permite o alinhamento e a integração do SGSI com requisitos de sistemas de 

gestão que se relacionam na organização, assegurando a seleção de controles de 

segurança que são apropriados na proteção dos ativos de informação podendo 

garantir confiabilidade às partes interessadas. 

Para Fernandez (2016, p. 72), o PRINCE2™ “é um padrão genérico de 

melhores práticas estabelecido e amplamente utilizado em gerenciamento de 

projetos”. Ainda possui uma metodologia que gerencia projetos com suporte em 

(FERNANDEZ, 2016): 

 Experiência adquirida de projeto; 

 Contribuições de patrocinadores; 

 Gerentes de projeto; 

 Equipes de projeto; 

 Acadêmicos, especialistas e consultores. 

 

Cabe destacar que, atualmente o BSC é classificado como sistema de gestão 

estratégica, por se tratar de um conjunto de indicadores que oferece aos gestores uma 

rápida e ampla visão do desempenho empresarial sob diferentes perspectivas. A visão 

e a estratégia da empresa são focadas pelo BSC por meio de quatro perspectivas: 

financeira, cliente, processo interno, e de aprendizado e crescimento. Por se tratar de 

uma ferramenta gerencial, é possível visualizar e acompanhar as metas e objetivos 

da empresa, por meio de mapa estratégico de informações. Sendo possível identificar 

desequilíbrios nas atividades setoriais, permitindo o redirecionamento de recursos 

para setores deficientes. A obtenção do equilíbrio entre os indicadores internos e 

externos para a organização é a maior vantagem na utilização do BSC (KRAEMER, 

2004). 

Tem que se estimar algumas proposições para o sucesso e avanço do BSC, 

principalmente no que se trata da metodologia que deverá ser utilizada para criar e 

estruturar indicadores relacionando-as com o comprometimento da alta 

administração. Existem três fatores que se associam para implementação objetiva do 

BSC: possibilidade de atrelar indicadores de resultados com vetores de desempenho, 

alcançar a concordância de todos os integrantes da organização e possibilitar o 

direcionamento de como serão estabelecidos os objetivos e ações (KRAEMER, 2004). 
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O Guia PMBOK® é um Guia de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos e 

é uma das publicações do Project Management Institute (PMI). Ricardi (2014) nos traz 

que o Guia PMBOK®, é um documento formal, que descreve normas, métodos 

processos e práticas estabelecidas pela comunidade associada ao PMI®. 

O Guia PMBOK® apresenta processos que são ajustados para projetos 

específicos e direcionados para profissionais integrados ao gerenciamento dos 

mesmos. Os processos são segmentados por grupos que possuem um segmento 

para cada processo e por área de conhecimento que se integra a cada processo 

(MELO; OLIVEIRA; SILVA; 2017). 

Para a composição e estruturação da metodologia de implementação e 

gerenciamento da TI proposta neste trabalho, foi adotado o COBIT como framework, 

o que dará suporte a Governança de TI. A ISACA (2012) vem aprimorando o 

framework de governança COBIT, que tem demonstrado valor para as organizações. 

O framework é uma ferramenta que pode identificar a relação entre a governança 

corporativa e a governança de TI e como se dá o desempenho nas organizações. 

 
 

2.5 Framework COBIT 5 

 
Esse levantamento tem como objetivo mapear pesquisas cientificas acerca da 

Produção Acadêmica sobre o COBIT 5 com suporte a governança de TI, e está 

fundamentado, teoricamente na pesquisa denominada “Estado da Arte”, conforme é 

trazido:   

 
Os estudos realizados a partir de uma sistematização de dados, 

denominada “estado da arte”, recebem esta denominação quando 

abrangem toda uma área do conhecimento, nos diferentes aspectos 

que geraram produções[...] são necessários estudos sobre as 

produções em congressos na área, estudos sobre as publicações em 

periódicos da área (ROMANOWSKI; ENS, 2006, p. 39-40). 

 
Vale ressaltar que, para abrangência da temática, foi realizada uma consulta 

em três fontes de pesquisa (Periódicos, Banco de Dissertações e Anais de eventos). 

Para compor o corpus de análise foram selecionados os trabalhos mediante a 

execução das seguintes etapas: (1) escolha das palavras-chave; (2) localização das 

fontes online de pesquisas; (3) coleta das produções científicas; (4) leitura dos títulos 
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e resumos, com elaboração de sínteses dos resultados. Em relação aos títulos, vale 

salientar que é importante dar atenção, pois os mesmos fazem menção, como aborda 

Ferreira (2002, p. 261) “a informação principal do trabalho ou indicam elementos que 

caracterizam o seu conteúdo”; e (5) análise e elaboração das considerações 

preliminares. 

Após realizar essas etapas, foram encontrados 12 (doze) trabalhos 

relacionados à temática. A seguir, o quadro 1 apresenta os trabalhos encontrados, 

sendo destacado o título, autores, o ano de publicação, além dos objetivos e os pontos 

mais abordados com seus respectivos autores. 

 

Quadro 5 – Análise do Corpus do Estado da Arte 

 
N° 

 
TITULO 

 
AUTORES 

 
ANO 

 
OBJETIVO 

 
PONTOS 

ABORDADOS 
 

 
01 

 
Avaliação da 
Capacidade 
dos Processos 
de 
Governança 
Corporativa de 
Ti Baseada no 
Cobit 5 

 
SANTOS, Diana 
Leite Nunes de; 
SOUZA NETO, 
João. 

 
2012 

 
Descrever a aplicação 
deste tipo de avaliação 
em uma instituição 
governamental brasileira, 

 
Governança de TI 
(BERMEJO E 
TONELLI, 2011); 
COBIT 5 (ISACA, 
2012); Avaliação de 
Governança em 
Tecnologia da 
Informação (WEILL; 
ROSS, 2006). 
 

 
02 

 
Governança 
de tecnologia 
da informação: 
um estudo do 
processo 
decisório em 
organizações 
públicas e 
privadas 

 
MENDONÇA, 
Claúdio Márcio 
Campos de; 
GUERRA, Lenin 
Cavalcanti Brito; 
SOUZA NETO, 
Manoel Veras 
de; ARAÚJO, 
Afrâni Galdino 
de. 

 
2012 

 
Avaliar a participação dos 
gestores de tecnologia da 
informação (TI) de 
organizações públicas e 
privadas no processo de 
alinhamento de TI e 
tomada de decisões 
estratégicas 
organizacionais com base 
na Matriz de Arranjo de 
Governança de TI (Weill e 
Ross, 2006). 

 
Governança em  
Tecnologia da 
Informação (WEILL; 
ROSS, 2006) 

 
03 

 
Alinhamento 
estratégico da 
TI: O Caso da 
UFRN 

 
NASCIMENTO, 
José Aguiar do. 
 

 
2014 

 
Analisar o nível de 
alinhamento estratégico 
da TI na UFRN sob a 
perspectivada 
Governança da TI. 

 
Governança e 
Governança 
Corporativa; 
Governança de TI 
(BERMEJO E 
TONELLI, 2011); 
COBIT 5 (ISACA, 
2012). 

 
04 

 
Estudo do 
Impacto da 

 
COSTA, 
Rogério 

 
2015 

 
Compreender como os 
modelos de melhores 

 
Governança 
Corporativa 
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Governança 
de Tecnologia 
da Informação 
no 
Desempenho 
das Empresas 
Brasileiras: 
uma Análise a 
partir da 
Perspectiva 
dos 
Executivos, 
Usuários e 
Membros de 
Equipes de TI 
 

Fernandes da. 
ROSINI, 
Alessandro 
Marco. 
 

práticas de governança de 
Tecnologia da Informação 
(TI) podem impactar de 
forma positiva o 
desempenho das 
empresas brasileiras. 
 

(BETTARELLO, 
2008); Conflito de 
Agência (JENSEN, 
MECKLING, 1976); 
Governança de TI 
(ITGI, 2007); 
Modelo de 
Governança de TI: 
COBIT (WEILL, 
ROSS, 2006). 
 

 
05 

 
Gestão de 
processos de 
TI: estudo 
empírico em 
uma 
instituição 
pública 

 
SILVA, Regina 
Ferreira da Silva 

 
2015 

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

 
Governança e 
gestão de 
processos de 
tecnologia da 
informação (ITGI, 
2007; FILHO, 
2010); COBIT 5 
(ISACA, 2012). 

 
06 

 
Identificação 
de Práticas e 
Recursos de 
Gestão do 
Valor das TI 
no COBIT 5 

 
PEREIRA, 
Cristiano; 
FERREIRA, 
Carlos. 

 
2015 

 
Desenvolver um modelo 
conceitual que permita 
identificar e classificar um 
conjunto de práticas de 
Gestão do Valor das TI 
presentes no COBIT 5.  
 

 
Governança das TI 
e Governança 
Corporativa das TI 
(WEILL; ROSS, 
2006) 

 
07 

 
Análise da 
Governança 
de Tecnologia 
da Informação 
nas 
Instituições 
Federais de 
Ensino do 
Brasil 

 
REIS, Jorge 
Luis Gomes dos 

 
2017 

 
Analisar a Governança de 
TI das instituições federais 
de ensino, Universidades 
Federais e instituições 
vinculadas à Rede 
Federal de Educação 
Profissional Científica e 
Tecnológica. 

 
Governança em  
Tecnologia da 
Informação (WEILL; 
ROSS, 2006); TI 
(ASSIS; 
LAURINDO, 2010). 

 
08 

 
Grau de 
maturidade do 
processo de 
autoavaliação 
da 
Universidade 
Federal de 
Santa 
Catarina 

 
PEREZ, 
Manuela Coelho 

 
2017 

 
Avaliar o grau de 
maturidade do processo 
de autoavaliação 
institucional da 
Universidade Federal de 
Santa Catarina referente 
ao ano de 2015, 
desenvolvido e 
coordenado pela 
Comissão Própria de 
Avaliação (CPA) da 
UFSC. 

 
Autoavaliação 
(COLOMBO, 2013); 
Gestão em 
organização pública 
(DIAS, 1998); 
CPA (BRASIL, 
2004); Governança 
Corporativa 
(BETTARELLO, 
2008) 
 

 
09 

 
A importância 
do uso modelo 
COBIT nos 

 
SEVERIANO 
JUNIOR, Ely; 

 
2018 

 
Compreender a 
aplicabilidade e vantagens 
do COBIT nos negócios 

 
Governança 
(NEVES, SILVÉRIO 
DAS; VICECONTI, 
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processos de 
TI diante de 
um contexto 
organizacional 

CUNHA, Diego 
de Oliveira da. 
 

de qualquer porte e área 
de atuação. 

PAULO EDUARDO 
V, 2013); 
Governança de TI 
(SANTOS, 2010); 
COBIT (ITGI, 
2007). 
 

 
10 

 
Framework de 
práticas de 
gestão para ti 
bimodal em 
uma 
instituição 
financeira 
cooperativa 

 
VIEIRA, Diego 
de Vargas 

 
2018 

 
Propor um framework de 
práticas de gestão de TI 
para TI 
Bimodal. 

 
Governança de TI, 
TI Bimodal, COBIT 
(Control Objectives 
for Information and 
Related 
Technologies), ITIL 
(Information 
Technology 
Infrastructure 
Library), CMMI 
(Capability Maturity 
Model Integration), 
PMBOK (Project 
Management Body 
of Knowledge), 
Lean IT, DevOps, 
SCRUM e 
Project Model 
Canvas (HAFKE; 
KALGOVAS; 
BENLIAN, 2017). 

 
11 

 
Implementaçã
o dos 
mecanismos 
de governança 
de tecnologia 
da informação 
em uma 
universidade 
pública 

 
ALMEIDA, 
Richardson 
Silveira; 
SOUZA, Warli 
Anjos de. 

 
2019 

 
Investigar a 
implementação dos 
mecanismos de 
governança de tecnologia 
da informação (TI) na 
Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia 
(UFRB), Brasil. 
 

 
Teoria da Agência 
(ARRUDA; 
MADRUGA; 
FREITAS JUNIOR, 
2008)., Governança 
Corporativa 
(MARQUES, 
2007)., Governança 
Pública (TCU, 
2014). e 
Governança em 
Tecnologia da 
Informação (WEILL; 
ROSS, 2006). 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Pode-se perceber que os trabalhos mencionados no quadro acima se 

apresentam como fontes de informações relevantes à temática, pois se trata, em sua 

maioria, de experiências com COBIT 5, e também de avaliação da Governança da TI 

em espaços públicos. Dessa forma, a proposta apresentada por essa dissertação se 

torna inovadora em virtude da pesquisa ter a finalidade de analisar a criação de valor 

na organização com o apoio da Governança de Tecnologia da Informação utilizando 
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o framework COBIT, que dará suporte para adequação no que se refere a princípios, 

aos habilitadores e aos processos de governança relacionando-os a Governança de 

Tecnologia da Informação. 

O COBIT foi elaborado pela Information Systems Audit and Control Association 

(ISACA) e tem sido globalmente aceito como um modelo de negócios relacionados à 

gestão e governança de tecnologia da informação. O COBIT proporciona maximização 

do valor e minimização de riscos relacionados à informação nas organizações. 

Algumas alterações foram realizadas na versão mais recente do COBIT 5. 

Principalmente com o aumento do foco na utilização corporativa deste modelo, 

evidenciando que, nas tomadas de decisões relacionadas a TI, a diretoria ou a alta 

administração das organizações tem um papel essencial. 

Nesta nova atualização do framework, estão documentados os cinco princípios 

do COBIT 5 e definem-se também os sete habilitadores que constituem a formação 

do modelo, conforme mostrado na Figura 4: 

 

Figura 4 - COBIT 5 e seus habilitadores 

Fonte: ISACA (2012, p. 28). 

 

A Figura 5 mostra os cinco princípios do COBIT 5: “atender às necessidades 

das partes interessadas, cobrir a organização de ponta a ponta, aplicar um framework 

único e integrado, possibilitar uma abordagem holística, distinguir a governança da 

gestão” (ISACA, 2012, p. 21), que auxiliam na elaboração de um modelo que visa 

contribuir para que as organizações alcancem objetivos de gestão e governança de 

TI, também contribui na criação de valor para a TI, para que se garanta a estabilidade 
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entre a ação de benefícios e a melhoria nos níveis de risco e de destinação dos 

recursos utilizados. 

 

Figura 5 - Os cinco princípios do COBIT 5 

Fonte: ISACA (2012, p. 15). 

 

O framework COBIT é uma abordagem abrangente à governança de TI, que 

consiste em agrupar as atividades de TI em 37 processos dentro de 5 domínios 

evidentes. Esses processos abrangem um ciclo de vida completo de avaliação, 

planejamento, implementação, suporte e avaliação/medição. 

O COBIT 5 apresenta um modelo de referência que define e descreve 

processos, reunindo-os nas áreas de governança e gestão de TI da organização que 

trazem cinco domínios (ISACA, 2012): 

 Avaliar, Dirigir e Monitorar (Evaluate, Direct and Monitor – EDM): orienta sobre 

como governar e gerenciar os investimentos de negócio norteados pela TI mediante 

seu completo ciclo de vida (aquisição, implementação, operação e descarte); 

 Alinhar, Planejar e Organizar (Align, Plan and Organizer – APO): orienta o 

planejamento de aquisição, incluindo planejamento de investimentos, gestão de 

riscos, planejamento de programas e projetos tal como o planejamento da qualidade; 

 Construir, Adquirir e Implementar (Build, Acquire and Implement – BAI): orienta 

processos para adquirir e implementar soluções de TI, cobrindo definição de 
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requisitos, identificando viabilidade de soluções, elaboração de documentação e 

treinamento e capacitação de usuários e operações para execução nos novos 

sistemas. Também orienta para que soluções testadas sejam asseguradas e 

controladas devidamente conforme alteração aplicada a operação do negócio da 

organização e do ambiente de TI. 

 Entregar, Serviços e Suporte (Deliver, Service and Support – DSS): orienta a 

entrega dos serviços fundamentais ao atendimento dos planos táticos e estratégicos, 

englobando processos de gerenciamento de operações, requisições de serviços e 

incidentes, bem como gerenciar problemas, continuidade de serviços, controlar os 

processos de negócio e serviços de segurança. 

 Monitorar, Avaliar e Analisar (Monitor, Evaluate and Assess – MEA): orienta a 

maneira que a diretoria deve monitorar o processo de aquisição e controles internos 

para garantir que as aquisições sejam gerenciáveis e executáveis de forma adequada. 

 

Figura 6 - Principais áreas e domínios de processos do COBIT 5 

Fonte: ISACA (2012, p. 34). 

 

O COBIT tem a função de determinar e aprimorar sistematicamente a 

maturidade do processo. É caracterizado por realizar os objetivos das organizações 

através do desenvolvimento de capacidades que entreguem resultados para cada um 

destes processos de TI. Tais capacidades demandam associação entre recursos 

humanos, software e hardware conectados a políticas e procedimentos. Cada um 

desses recursos deve ser monitorado por métricas e revisados para garantir a 
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continuidade dos processos (REIS, 2015). 

A Figura 7, a seguir, mostra os 37 processos de TI relativos a cada um dos 

domínios do COBIT 5 (ISACA, 2012). 

 

Figura 7 – Processos dos domínios do COBIT 

Fonte: Adaptado de ISACA (2012). 

O uso de um framework como o COBIT pode apoiar a organização aumentando 

a eficiência da aplicação da infraestrutura de TI e a qualidade dos serviços de TI 

oferecidos de modo interno, externo e por meio de terceirização. A utilização deste 

mecanismo refletirá em redução de custos de TI e das despesas operacionais da 
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organização (LUNARDI; BECKER; MAÇADA, 2012). 

O COBIT veio para atender à exigência das organizações em diversas áreas 

como uma ferramenta que estrutura e controla os processos de TI. O autor ainda 

complementa que o COBIT deve determinar o controle dos processos para que a TI 

cumpra seus objetivos em relação à governança, por meio do alinhamento e entrega 

de valor por parte da área de TI para o negócio, correta aplicação e mensuração dos 

recursos compreendidos e mitigação dos riscos em TI (VIEIRA, 2007).  

Conforme demonstrado no objetivo da pesquisa é possível perceber que a 

pesquisa fará um recorte com o objetivo de analisar a Governança de TI da 

organização a partir dos cinco subdomínios que definem as práticas para Avaliar, 

Dirigir e Monitorar (EDM) os processos relacionados a TI. Os domínios serão descritos 

a seguir de forma detalhada. 

 

 
2.6 Avaliar, Dirigir e Monitorar – EDM no COBIT 5 

 
Como se sabe, o modelo de referência de processo do COBIT 5 subdivide os 

processos de governança e gestão de TI da empresa em duas áreas de atividades 

principais, divididas em dois domínios de processo: governança e gestão. Ao que nos 

importa, o domínio de governança, contém cinco processos de governança, e as 

práticas de EDM (Avaliar, Dirigir e Monitorar) definidas dentro de cada processo 

(ISACA, 2012). 

Para tanto, subdivide-se em cinco subdomínios: garantir a definição e 

manutenção do modelo de governança; garantir a realização de benefícios; garantir a 

otimização do risco; garantir a otimização dos recursos; e, por fim, garantir a 

transparência para as partes interessadas. Estes processos articulam as 

responsabilidades da alta direção para a avaliação, direcionamento e monitoração do 

uso dos ativos de TI para a criação de valor (ISACA, 2012). 

Dessa forma, as práticas de EDM fornecem orientação sobre como governar e 

gerenciar os investimentos de negócios habilitados por TI através de todo seu ciclo de 

vida completo. Para uma melhor compreensão, se apresenta uma explicação concisa 

de cada um dos EDM’s, relacionando sempre a descrição do processo, a descrição 

do objetivo do processo, os objetivos de TI e os objetivos do processo e, por fim, as 

práticas de governança para que assim se torne possível entender a atuação e 
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importância destes dentro de uma organização. Abaixo, tem-se uma imagem que 

explica a relação destes. 

 

Figura 8 – EDM no COBIT 5

 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em COBIT5 (2012). 

 

O EDM01 tem por descrição do processo a análise e articulação dos 

requerimentos da governança corporativa de TI, colocando sempre em prática e 

mantendo efetivas as estruturas de habilitadores, os princípios, os processos e as 

práticas. Quanto aos seus objetivos de TI, estão o alinhamento estratégico de 

negócios e de TI, o compromisso da gerência executiva com a tomada de decisões 

de TI e a prestação de serviços de TI em consonância com os requisitos de negócio. 

Por fim, como práticas de governança, estão a avaliação do sistema de governança, 

a direção do sistema de governança e o monitoramento do sistema de governança. 

O EDM02, como descrição do processo, apresenta direcionamento para a 

otimização da contribuição de valor agregado ao negócio através dos processos de 

negócios, serviços de TI e ativos de TI, resultantes de investimentos realizados pela 

TI a custos aceitáveis. No que tange os seus objetivos, concentra seus esforços no 

alinhamento da estratégia de negócios e de TI, nos benefícios obtidos pelo 

investimento de TI e no portfólio de serviços, na transparência dos custos, nos 

EDM01

•Garantir a definição e manutenção do modelo de governança

EDM02

•Garantir a realização de benefícios

EDM03

•Garantir a otimização do risco

EDM04

•Garantir a otimização de recursos

EDM05

•Garantir a transparência às partes interessadas
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benefícios e riscos de TI, na prestação de serviços de TI em consonância com os 

requisitos de negócio e conhecimento e iniciativas para inovação dos negócios. Já 

sobre as práticas de governança, destacam-se avaliar a otimização do valor agregado, 

direcionar a otimização de valor agregado e monitorar a avaliação de valor agregado. 

O EDM03, por sua vez, apresenta em sua descrição do processo a certificação 

de que o apetite e tolerância ao risco da organização são compreendidos, articulados 

e comunicados, e que o risco ao valor agregado da organização relacionado com o 

uso da TI é identificado e controlado. Nos seus objetivos de TI, residem a gestão de 

risco organizacional de TI, a transparência dos custos, benefícios e riscos de TI, a 

segurança da informação, infraestrutura de processamento de aplicativos e 

conformidade de TI com as políticas internas. Em viés de finalização, suas práticas de 

governança são as seguintes: avaliar a gestão de risco, direcionar a gestão de risco e 

monitorar a gestão dos riscos. 

O EDM04, por conseguinte, em sua descrição do processo, compreende 

certificar-se de que as capacidades adequadas e suficientes relacionadas a TI 

(pessoas, processos e tecnologia) estão disponíveis para apoiar os objetivos 

corporativos de forma eficaz a um custo eficiente. Em relação aos seus objetivos de 

TI. estão a agilidade de TI, a otimização de ativos, os recursos, as capacidades de TI 

e as equipes de TI e de negócios motivadas e qualificadas. Por fim, como práticas de 

governança, estão avaliar a gestão de recursos, direcionar a gestão de recursos e 

monitorar a gestão de recursos. 

O EDM05, como último subdomínio, apresenta, em sua descrição do processo, 

garantir que a mediação e o reporte do desempenho e da conformidade corporativa 

de TI sejam transparentes, com as partes interessadas aprovando as metas, as 

métricas e as ações de remediação necessárias. Já referente aos seus objetivos de 

TI, estão o compromisso da gerência executiva com a tomada de decisões de TI, a 

transparência dos custos, benefícios e riscos de TI e a prestação de serviços de TI 

em consonância com os requisitos de negócio. Para tanto, suas práticas de 

governança apontam para avaliar requisitos de reporte das partes interessadas, 

orientar comunicação e reporte com as partes interessadas e monitorar a 

comunicação com as partes interessadas. O detalhamento do domínio EDM constará 

no anexo A desta dissertação. 
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2.7 Modelo conceitual da pesquisa 

 

A revisão da literatura evidenciada nas seções anteriores possibilitou a 

identificação dos mecanismos para análise da GTI através de um framework de gestão 

de TI no âmbito organizacional de uma IFES. Com isso se deu a criação de um modelo 

conceitual de pesquisa (figura 9) com o objetivo de demonstrar a relação entre essas 

proposições. 

 

Figura 9 - Modelo Conceitual de Pesquisa do mecanismo de GTI 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A Tecnologia da Informação é considerada um ativo que gera valor além de ser 

considerada competitiva estrategicamente e atua diretamente nos objetivos de 

negócio da organização. Sendo assim, existe a necessidade de alinhar 

estrategicamente a TI com a organização para que se tenha eficiência, eficácia e 

efetividade no que tange ao gerenciamento da mesma. O alinhamento estratégico é o 

processo que transformará a estratégia do negócio em estratégias de TI e que irá dar 

garantia para que os objetivos de negócio possam ser executados. Deve-se criar um 
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plano estratégico que englobe o planejamento da organização. A partir daí deve-se 

construir o PETI que guiará as estratégias e práticas relacionadas a TI. A governança 

corporativa terá um papel importante que irá definir e monitorar a estratégia e 

performance da organização e dará garantia no que tange à tomada de decisão. 

Associada à Governança Corporativa, a Governança de TI tem o objetivo de obter 

alinhamento estratégico da TI ao negócio, avaliar e gerenciar riscos de TI atrelado à 

melhoria contínua e otimização de processos através de um framework que irá 

determinar o processo de tomada de decisão relacionada a TI da organização. O 

framework COBIT auxiliará a produção de um modelo para que a organização atinja 

objetivos de governança de TI e gestão criando, principalmente valor para a TI. 

Utilizando-se do processo EDM que irá garantir as práticas de definição e manutenção 

do modelo de governança, realização de benefícios, otimização do risco e de recursos 

e transparência para as partes interessadas. 

O método desenvolvido que se relaciona com os conceitos do modelo 

conceitual proposto foi utilizado como instrumento na pesquisa através do 

levantamento do modelo de governança utilizando o framework do COBIT para 

verificar como os processos de Governança de Tecnologia da Informação estão sendo 

empregados no apoio à gestão corporativa da organização.  

Este modelo conceitual foi utilizado como ferramenta metodológica, a partir dos 

elementos que serão evidenciados a seguir. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo foram descritos os aspectos metodológicos que definiram a 

trajetória a ser seguida na pesquisa para que se realizar os objetivos propostos. Afinal 

a pesquisa tem início em um tipo de problema, ou um questionamento e irá agir em 

favor do conhecimento de um determinado problema ou fenômeno (MARCONI; 

LAKATOS, 2012). Primeiramente foi abordado o tipo de pesquisa e, em seguida, a 

segunda seção tratará da população e amostra. Na terceira seção, serão 

demonstradas as técnicas de coleta e, finalizando, a quarta seção discorrerá sobre as 

técnicas de análise. 

 
 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

A pesquisa é caracterizada como descritiva pois refere-se à observação, 

registro, análise, classificação e interpretação dos fatos sem a interferência do 

pesquisador. Ainda como característica técnica tem-se a padronização no que se 

refere à coleta de dados, que se dá principalmente por meio de questionários 

(ANDRADE, 2010).  

Quanto ao procedimento, adotou-se nessa pesquisa o método qualitativo-

quantitativo, a escolha pelo método misto (quali-quanti) se deu, pois, o instrumento de 

coleta de dados possui questões abertas e fechadas, demandando análises 

estatísticas e textuais, isto posto, devido aos métodos mistos reunirem abordagens 

preestabelecidas das pesquisas quantitativas com métodos emergentes das 

qualitativas.  

Na perspectiva quantitativa a pesquisa contou com a realização de um survey, 

que se propôs a descrever o domínio EDM do COBIT 5 e identificar oportunidades de 

melhoria dos processos a partir de seus subdomínios. 

De acordo com Lima (2008, p. 29): 

 

O método survey corresponde a levantamentos de caráter amostral 

em que o pesquisador necessita coletar dados que quando registrados, 

selecionados e processados permitam a realização de exercícios de 

descrição, interpretação e análise comparativa (análise de correlação), 

capazes de legitimar explicações a respeito de fatos, atitudes, 

preferências, crenças e comportamentos. 



63 
 

Já para a perspectiva qualitativa foi realizado um grupo focal com o propósito 

de listar os resultados identificados na pesquisa com o questionário aplicado a partir 

do survey. O grupo focal tem como objetivo reunir informações sobre assuntos 

específicos, onde é indicado por um pesquisador ou moderador do grupo que recolhe 

as informações que proporcionem a percepção de entendimento sobre um 

determinado assunto, acarretando o diálogo entre os participantes para obter as 

informações necessárias à investigação (MENDONÇA; GOMES, 2016). 

A partir destas informações, foram criados planos de ação relacionados aos 

subdomínios que foram correlacionados a oportunidade de melhorias. 

Evidencia-se que em todas as fases da pesquisa foram aplicados 

procedimentos éticos e na aplicação do instrumento de coleta de dados e do grupo 

focal foram entregues aos respondentes o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, que pode ser visualizado no Apêndice E. 

 
 

3.2 População e amostra 

 
Deve-se estabelecer um universo para a propagação e elaboração dos dados 

para um determinado ambiente (MARCONI; LAKATOS, 2011). A população alvo do 

estudo foi composta por servidores do quadro técnico administrativo ativos que 

compõem a SUTIC em todos os campi (Mossoró, Caraúbas, Pau dos Ferros e 

Angicos) da Instituição. Como enfatiza Flick (2013, p. 77), “a população deve ser clara 

e empiricamente definida, ou seja, claramente limitada”. A escolha da população se 

justifica, pois os servidores que compõem a SUTIC possuem conhecimentos e 

capacitação que relacionam a Tecnologia da Informação e a Governança de 

Tecnologia da Informação, e são responsáveis pela implantação e manutenção das 

Políticas de Tecnologia da Informação na organização.  

Para a realização do survey a população que foi utilizada no estudo está 

demonstrada conforme Tabela 1: 

 

Tabela 1 - Quantidade de servidores ativos na SUTIC 

Servidores SUTIC Quantidade 

Analista de Tecnologia da Informação 14 

Assistente em Administração 2 

Secretário Executivo 1 
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Técnico de Laboratório Área Informática 6 

Técnico de Tecnologia da Informação 10 

Total 33 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 
Já para a realização do grupo focal a população foi composta pelos diretores 

das divisões e o superintendente da SUTIC que possuem o poder de tomada de 

decisão referente as decisões de TI, conforme demonstrado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Composição da Diretoria 

Diretorias SUTIC Quantidade 

Superintendente de Tecnologia da Informação 1 

Divisão de Sistemas Computacionais 1 

Divisão de Infraestrutura Computacional 1 

Divisão de Suporte e Serviços 1 

Divisão de Segurança da Informação 1 

Total 5 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Para Marconi e Lakatos (2012, p. 112), a amostra “constitui uma porção ou 

parcela, convenientemente selecionada do universo”. As autoras afirmam que quando 

a amostra não engloba a integralidade dos participantes do universo, a pesquisa 

torna-se não censitária. No caso desta pesquisa a mesma foi censitária pois englobará 

todos os participantes que compõem o universo pesquisado. 

 

3.3 Técnica de coleta de dados 

 
O instrumento utilizado na pesquisa de campo foi a coleta de dados o qual se 

dará através de questionário e que traz a observação direta da realidade de forma 

extensiva. Segundo Flick (2013, p. 110), “uma das características dos questionários é 

sua extensiva padronização”. O autor ainda acrescenta que “por meio da 

padronização da coleta de dados e da situação da pesquisa os critérios de 

confiabilidade, validade e objetividade podem ser satisfeitos” (FLICK, 2013, p. 22). 

No que se refere aos questionários, Lima (2008, p. 71) traz uma definição acerca 

do instrumento utilizado nesta pesquisa “é resultado da formulação e aplicação de uma 

série ordenada de questões e alternativas de respostas cujo teor detalha aspectos 
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relativos à hipótese verificada e às variáveis privilegiadas”. 

Foi aplicado um questionário (Apêndice A) que está alinhado com o modelo de 

Referência de Processos EDM do COBIT 5 que identificou os processos de 

governança, permitindo a cobertura das principais áreas da organização e com o 

intuito de obter respostas objetivas. As perguntas do questionário foram elaboradas a 

partir dos objetivos dos processos do próprio COBIT 5, levando em consideração 

resultados dos processos e as práticas básicas de governança. Utilizou-se uma escala 

de quatro pontos, onde os servidores tiveram a responsabilidade de analisar o nível 

de concordância de cada aspecto sobre a ótica dos subdomínios do EDM. Portanto, 

a aplicação do questionário apresentou informações sobre governança de TI, onde os 

servidores classificaram os itens em um dos quatro níveis de concordância: discordo 

totalmente, discordo parcialmente, concordo parcialmente e concordo totalmente. A 

aplicação do questionário foi realizada individualmente com cada servidor do setor de 

TI no campus em Mossoró e nos campi de Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros, com 

duração de aproximadamente 30 minutos. 

Em um segundo momento, foi criado um roteiro para entrevista e discussão 

(Apêndice B) baseados nas oportunidades de melhorias identificadas a partir do 

instrumento quantitativo. A redação do roteiro se deu a partir da leitura prévia e 

verificação dos resultados validados para a investigação (FLICK, 2009).   

A partir daí, foi realizado o grupo focal com os diretores e o superintendente do 

setor de TI, onde foi demonstrado o resultado da pesquisa realizada e se iniciou a 

criação de um plano de ação para os processos que poderiam oportunizar melhorias, 

utilizando a ferramenta 5W2H. A ferramenta foi formatada por uma lista de perguntas 

relacionadas a sigla: what? (o que?), who? (quem?), where? (onde?), when? 

(quando?), why (por que?), how? (como?) e how much (quanto?), permitindo assim 

brainstorm de ideias. A partir daí, discutiram-se os problemas, analisaram as variáveis 

dos problemas, organizando questionamentos e analisando as respostas e finalizando 

com o encaminhamento para resolução do problema por meio de suas variáveis 

(NETO, 2015). 

 
 

3.4 Técnicas de análise de dados 

 

A análise dos dados se deu através de estatística descritiva com utilização de 
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frequência e mediana. Apollinário (2016, p. 150) destaca a estatística descritiva como 

a representação de “um conjunto de técnicas que têm por finalidade descrever, 

resumir, totalizar e apresentar graficamente dados de pesquisa”. Os dados resultantes 

foram apresentados em tabelas para uma melhor visualização. Em relação a 

frequência, o autor nos mostra que se trata de uma técnica que permitirá organizar e 

visualizar os dados coletados de acordo com a incidência de diferentes resultados 

observando a variação das respostas. Com a utilização da frequência é possível 

observar a divergência entre as respostas. 

A mediana foi utilizada na análise dos dados estatísticos por dividir a 

distribuição ou conjunto de dados em partes iguais. 

Para Toledo e Ovalle (2010, p. 152) definem mediana como:  

 

[...] valor que divide uma série ordenada de tal forma que pelo menos 
a metade ou cinquenta por cento dos itens sejam iguais ou maiores do 
que ela, e que haja pelo menos outra metade ou cinquenta por cento 
de itens maiores do que ela.  

 

O teste não paramétrico de Kruskal-Wallis foi utilizado para comparar as 

populações para determinar a existência de diferenças entre suas distribuições 

(WEBSTER; MOTTA, 2012). 

Recursos computacionais foram utilizados para organização dos dados obtidos 

na pesquisa quantitativa baseada em survey, para suporte na produção de índices e 

cálculos estatísticos, tabelas e quadros produzidos no software Excel.  

A partir do grupo focal foi utilizado como técnica para tratamento dos dados a 

análise de conteúdo. Para Bardin (2011), a análise de conteúdo se caracteriza: 

 

[...] por um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 
a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN, 
2011, p. 47). 

 

O autor nos apresenta três fases que compõe a análise de conteúdo: pré-

análise, exploração do material e tratamento dos resultados através da inferência e 

interpretação. A pré-análise, definida como primeira fase, trata da organização que 

estabelece um método de trabalho preciso, com metodologias bem definidas e 
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flexíveis. A análise foi iniciada a partir dos áudios gravados na reunião do grupo focal 

que foram transcritas para um documento formando uma lista dos pontos abordados 

para cada subdomínio. Os áudios foram ouvidos exaustivamente até se formarem as 

respostas para todos os subdomínios analisados. Cada subdomínio foi analisado e 

categorizado separadamente para a organização das tabelas que continham os 

planos de ação. A organização dos dados da pesquisa se realizou a partir de tabelas 

utilizando a metodologia 5W2H. A proposição das propostas de cada plano de ação 

foi baseada no estudo cuidadoso dos dados coletados. Para dar sentido a 

interpretação dos dados, foi necessário relacionar os dados obtidos com a 

fundamentação teórica. 

Diante do exposto, revelou-se toda a necessidade e importância desta pesquisa 

e sua funcionalidade, bem como sua aplicabilidade teórica e prática. Existia a 

exigência por melhoria dos processos de gestão relacionados a Tecnologia da 

Informação. Por se tratar de um setor estratégico dentro da organização existindo a 

real necessidade de análise. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 Característica da população 

 

Foram obtidos 32 questionários válidos distribuídos entre todos os profissionais 

da SUTIC que atuam na área de Tecnologia da Informação. As características 

examinadas neste estudo foram divisão em que se trabalha, idade, cargo ocupado, 

formação tempo de ocupação no cargo trabalhado, capacitação voltada para a 

Governança de TI e conhecimento relacionado a metodologias que tratam sobre a 

Governança de TI. 

A distribuição dos servidores da SUTIC por divisão de trabalho pode ser 

identificada no Gráfico 1:  

 

Gráfico 1 – Servidores por divisão 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Com relação aos servidores do grupo pesquisado, existe maior concentração 

na Divisão de Suporte e Serviços (56%) e posteriormente na Divisão de Sistemas 

Computacionais (28%) conforme foi demonstrado. 

A faixa etária dos respondentes é representada no Gráfico 2: 
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Gráfico 2 – Faixa etária 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A faixa etária de maior predominância se localiza entre os 31 a 40 anos (56%), 

seguida de servidores que possuem de 18 a 30 anos (28%), constatando que a 

maioria das pessoas do setor são jovens adultos. 

No que se refere a cargo ocupado, os servidores estão dispostos conforme o 

Gráfico 3: 

 

Gráfico 3 – Cargo ocupado 

 

            Fonte: Elaborada pelo autor. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

18 a 30 anos 31 a 40 anos 41 a 50 anos Mais de 50 anos

Faixa etária

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

Cargo ocupado



70 
 

Como pode ser visualizado, o setor é composto por Analistas em TI (44%), 

Técnicos em TI (31%) e Técnicos em Laboratório Área – TI (13%). Em sua grande 

maioria o setor é composto por servidores da área ao qual se propõe a SUTIC. 

No que se refere à formação profissional, a disposição está demonstrada pelo 

Gráfico 4. 

                 

Gráfico 4 – Formação acadêmica 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O tempo em que os servidores trabalham no cargo ocupado no setor é 

demonstrado no Gráfico 5. 

     

Gráfico 5 – Tempo de trabalho no cargo ocupado 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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O tempo predominante de trabalho no cargo ocupado foi na faixa de 5 a 8 anos 

(41%), seguido pela faixa de 8 a 15 anos (31%). Isso demonstra que a organização 

possui servidores com tempo de serviço e experiência no serviço público. 

Ao que se refere a capacitação em GTI, o resultado é expresso no Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 – Capacitação em GTI 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Observou-se que a maioria dos servidores não possui capacitação relacionada 

com a Governança de TI (81%), contra (19%) que possuem a referida capacitação. 

No tocante as metodologias relacionadas à Governança de TI, tem-se o 

seguinte quadro conforme o Gráfico 7. 
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Gráfico 7 – Metodologias de GTI conhecidas 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A metodologia mais conhecida pelos servidores da organização foi o ITIL 

(50%), e logo em seguida o COBIT (35%). Demonstrando que as metodologias estão 

inseridas no contexto de trabalho dos servidores da organização. 

Os dados apresentados no presente estudo poderão passar por novas análises 

para compor resultados referentes a um novo estudo. 

 
 

4.2 Resultados do processo de avaliação, direção e monitoramento 

  
Serão apresentadas análises resultantes do questionário aplicado com os 

servidores da SUTIC que fazem parte do corpo técnico relacionado à Tecnologia da 

Informação na instituição analisada. A análise foi feita no domínio Avaliar Dirigir e 

Monitorar (Evaluate, Direct e Monitor - EDM) que faz parte do framework COBIT 5, 

conforme abordagem anteriormente discutida, a saber: definição e manutenção do 

modelo de governança, realização de benefícios de TI, otimização do risco de TI, 

otimização de recursos de TI e transparência para as partes interessadas, que se 

subdividem em subdomínios (3), onde foram analisadas as médias e medianas das 

questões avaliadas pelos respondentes, bem como os valores mínimo e máximo das 

questões. A média e a mediana estão identificadas na escala conforme mostra a 

Tabela 3. 
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Tabela 3 – Escala do grau de concordância 

Discordo totalmente Discordo parcialmente 

Concordo 

parcialmente Concordo totalmente 

1 - 1,5 1,5 - 2,5 2,5 - 3,5 3,5 - 4,0 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Os resultados das variáveis que mensuravam a opinião dos entrevistados 

acerca de cada questão foram avaliados com o cálculo da média e mediana. Isto 

permitiu conhecer qual a tendência central dos respondentes quanto à avaliação do 

domínio estudado e possibilidade de expressar opinião em cada questão. 

Complementarmente, foi aplicado o teste de Kruskal-Wallis, visando buscar as 

diferenças entre as amostras, e se estas possuem diferenças efetivas entre as 

populações e de significância de médias e medianas, assim, constatou-se que o teste 

não mostrou diferenças significativas entre a população pesquisada. 

 
 
4.2.1 Definição e manutenção do modelo de governança  

 

O processo deste domínio visa à análise e articulação das requisições da 

governança corporativa de TI, desenvolvendo e tratando com efetividade os 

habilitadores, princípios processos e práticas, com uma percepção responsável e 

autoridade para atingir missão, metas e objetivos planejados pela organização 

(ISACA, 2012). Isso implica que a governança corporativa da organização ainda 

necessita de uma abordagem consistente, integrada e alinhada à TI, para assegurar 

à tomada de decisões de TI alinhadas às estratégias e objetivos da instituição. 

 
 

4.2.1.1 Avaliação do sistema de governança 

 

Para o subdomínio avaliando o sistema de governança, verificou-se um total de 

oito questões (Q01 à Q08), em que todas estas foram submetidas à análise do grau 

de concordância de cada questão conforme as respostas dos usuários, devidamente 

demonstradas pela análise descritiva previamente conferida no Gráfico 8. 
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Gráfico 8 – Grau de concordância da avaliação do sistema de governança 

 

Fonte: Elaborada pelo autor.                 

 

Em uma análise sintética dos dados, é possível verificar que, dentro do 

subdomínio de avaliação do sistema de governança, a média e a mediana estão 

sinalizando em exatos e respectivos valores de 3,25 e 3,38. Em linhas gerais, é 

oportuno afirmar que os respondentes apresentam uma percepção pautada na 

concordância parcial sobre o presente questionamento. 

Como ponto a ser destacado pelo presente estudo é o entendimento de que os 

itens determinados, dentre eles a importância na participação da TI quando 

relacionada ao ambiente de negócios, normas e regulamentações, modelo orientado 

à tomada de decisões relacionado à GTI e o estatuto da organização, são para os 

respondentes com participação ativa nos setores, muito embora se aproximem dos 

desejados níveis de concordância total. 

Observa-se sobre o grau de concordância que as questões mais bem 

avaliadas, leia-se, em termos totais da mediana (4,00), se tratam das questões 03, 04 
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e 05. Todas as demais (01, 02, 06 e 07), conforme já apontado pela mediana (3,00), 

dispõem de um grau de concordância parcial. Para fins de maior entendimento, ainda 

é oportuno de as possíveis razões dessas respostas, conforme as ligações teóricas 

que se julgam semelhantes aos referidos questionamentos. A saber, levanta-se essa 

discussão de forma unitária. 

A importância desta análise implica em benefícios que trará um maior nível de 

reconhecimento e envolvimento contínuo das partes interessadas, real necessidade 

de documentar os requisitos do negócio e avaliação contínua do comportamento atual 

e futuro da Governança de TI da organização (ISACA, 2012). 

Para a questão que trata a TI como fator determinante para o negócio (questão 

03), o resultado é positivo o que nos levar a identificar a TI está sendo utilizada de 

maneira a contribuir com o avanço da organização. De acordo com Luftman (2000) a 

aplicação da TI de maneira apropriada é determinante para a estratégia de negócios 

e objetivos da organização. 

Para a questão sobre regulamentos externos, leis ou obrigações que 

influenciam na aplicação de ferramentas de Governança de TI (questão 04), pode-se 

inferir que tais resultados de avaliação positiva implicam na utilização de mecanismos 

legais, propiciando a aplicabilidade de ferramentas de governança, demonstrando 

assim a importância do uso destes materiais no desenvolvimento das políticas de 

Governança de TI pela necessidade de mensurar os riscos advindos da 

indisponibilidade da tecnologia e proporcionar transparência às partes interessadas 

(SILVA; GONÇALVES, 2011). 

Em relação ao que é tratado sobre ética no processamento de informações 

organizacionais (questão 05), o resultado demonstra a preocupação de 

procedimentos éticos e transparentes dentro da organização, o que mostra a 

importância pela motivação de procedimentos relacionados à informação, aos 

modelos e à composição da informação solicitada, disponibilidade e fluxo da 

informação. 

Para as questões que abordaram acerca do ambiente interno e externo para a 

concepção da Governança de TI (questões 01 e 02), os resultados de avaliação 

implicam em melhorias acerca deste ponto buscando compreender os fatores que 

contribuem para a concepção da Governança de TI na organização. Devendo existir 

um equilíbrio entre as forças dos ambientes externo (oportunidades e ameaças) e 

interno (pontos fortes e fracos) à organização o que demonstra o entendimento de 
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onde a TI está inserida para evolução da Governança de TI e contribui com o 

planejamento das ações com intuito de minimizar as fraquezas e possíveis ameaças 

detectadas e estimular forças e oportunidades. 

Na questão relacionada às ações que implicam no controle da organização 

(questão 06), cabe identificar se as ações estão sendo realizadas ou até mesmo se 

existem. Ressaltando a importância de uma estrutura de controle baseada em 

modelos de processos quando presente na organização. 

Na questão que aborda o modelo para tomada de decisão de TI (questão 07), 

percebe-se um alinhamento estratégico incipiente caracterizando baixa atuação das 

estruturas de tomadas de decisão de TI e estratégicas da organização. Segundo 

Almeida e Sousa (2018) é necessário elaborar normas que se alinhem aos princípios 

corporativos que orientem o comportamento da organização no que se refere à 

tomada de decisão. 

Na questão que versa sobre a delegação de autoridade sobre as decisões de 

TI (questão 08), a organização deve trabalhar em melhorias nos mecanismos de 

delegação de autoridade atuais. Para Almeida e Sousa (2018) indivíduos que recebem 

autoridade para estarem a frente do setor de TI tomam decisões para o bem-estar da 

organização e são responsabilizados por suas decisões. 

 As distribuições das respostas dos respondentes foram utilizadas juntamente 

com os valores mínimo e máximo para tratar a identificação de divergências 

significativas nas respostas e de futuros estudos para compreensão das divergências. 

Complementando a análise e interpretação dos dados, a distribuição das respostas 

dos respondentes, referentes ao subdomínio que trata sobre a avaliação do sistema 

de governança, é exposta de acordo com a Tabela 4.  

 

Tabela 4 – Avaliação do sistema de governança 

Nível de 

Concordância 

1 = Discordo 

totalmente 

2 = Discordo 

parcialmente 

3 = Concordo 

parcialmente 

4 = Concordo 

totalmente 

Não sei 

responder 

Q01 0% 3,1% 43,8% 34,4% 18,8% 

Q02 0% 9,4% 40,6% 21,9% 28,1% 

Q03 6,3% 6,3% 28,1% 53,1% 6,3% 

Q04 3,1% 9,4% 28,1% 53,1% 6,3% 

Q05 0% 6,3% 31,3% 53,1% 9,4% 
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Q06 0% 3,1% 53,1% 34,4% 9,4% 

Q07 3,1% 21,9% 43,8% 6,3% 25% 

Q08 0% 15,6% 43,8% 25% 15,6% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Não menos importante, se desperta um grande interesse no número elevado 

de pessoas que não souberam responder as questões Q01, Q02, Q07 e Q08, e que 

essa alta incidência merece ser investigada de modo aprofundado e poderá ser feita 

em pesquisas futuras. Logo, percebe-se que o não saber das questões 01 e 02, 18,8% 

e 28,1% das respostas respectivamente, envolve a dificuldade em identificar fatores 

internos e externos que seriam propícios para elaboração de um modelo de 

Governança de TI. 

No que se refere às questões 07 e 08 pode ser observado que o número de 

pessoas que não souberam responder foi equivalente a 25% e 15,6% 

respectivamente. Também pode ser observado a dificuldade dos respondentes em 

identificar um modelo aplicado à tomada de decisão de TI com delegação de 

autoridade no âmbito organizacional. Diante de todo este cenário analisado, fica a 

motivação para um estudo posterior. 

Outro ponto extraído a partir da tabela 5 diz respeito ao grau de dispersão dos 

respondentes. Apesar de os valores mínimos (1) e máximos (4) estarem dispersos, é 

factível observar que a distribuição da frequência se encontra dentro da normalidade, 

portanto, não possui divergências significativas de percepções. Isso possibilita 

verificar que a média e a mediana são os elementos centrais no entendimento dos 

respondentes. Contudo, pode se atestar que nem todos os respondentes partilham da 

percepção em sua totalidade representada pela média e mediana, a julgar por uma 

parcela que respondeu que concorda parcialmente e outra que concorda totalmente 

em relação à avaliação do sistema de governança. 

 

4.2.1.2 Direção do sistema de governança 

 

Para o subdomínio que trata sobre o direcionamento do sistema de 

governança, verificou-se um total de quatro questões (Q09 a Q12), todas estas foram 

submetidas à análise do grau de concordância de cada questão. As respostas dos 
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usuários, devidamente demonstradas pela análise descritiva, podem ser vistas no 

Gráfico 9. 

 

Gráfico 9 – Grau de concordância da direção do sistema de governança 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Em uma análise concisa dos dados, é possível verificar que, dentro do 

subdomínio de direcionamento do sistema de governança, a média e a mediana 

apontam em exatos e respectivos valores de 2,82 e 2,75. Em linhas gerais, é oportuno 

afirmar que os respondentes apresentam uma visão marcada pela concordância 

parcial sobre o presente questionamento. 

O destaque para o estudo deste subdomínio é a visão que se deve ter em 

relação à relevância que o alinhamento estratégico da gerência executiva da 

organização deve possuir em relação aos processos e práticas definidas pela GTI e 

não menos importante, em como se dará a implementação de um sistema de 

recompensas apropriado às necessidades organizacionais.   
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Constata-se sobre o grau de concordância que a questão mais bem avaliada, 

leia-se, em termo total da mediana (4,00), se trata da questão 11. As questões 09 e 

10, apontadas pela mediana (3,00), dispõem de um grau de concordância parcial. 

Para a questão 12, apontada pela mediana (1,00), dispõe de um grau de discordância 

total. 

A importância desta análise deve-se ao incipiente apoio e compromisso da 

gerência executiva no que diz respeito à orientação aos processos e práticas para GTI 

acordados nos modelos de tomada de decisão e para a possibilidade de mudança 

cultural através de programas de recompensas concebidos pela organização (ISACA, 

2012; OLIVEIRA, 2007). 

Para a questão que aborda o alinhamento da Governança de TI com a gerência 

executiva da organização (questão 09), vista de forma parcial pelos respondentes, é 

importante ressaltar a importância da comunicação e alinhamento do que existe em 

termos de governança de TI com a gerência executiva da organização. Pois processos 

decisórios relacionados à TI são favorecidos pelas decisões tomadas em conjunto 

entre os gestores da organização e a equipe de TI. 

A análise acerca dos processos de governança corporativa que se relacionam 

com os processos de Governança de TI (questão 10) é vista com uma percepção 

parcial dos respondentes. É salutar ressaltar aqui a dificuldade de identificar a parceria 

entre TI e negócio. Peterson (2003) reconhece a sincronia e relação entre Governança 

de TI e Governança Corporativa e também a considera como um de seus 

componentes que irá controlar e dar transparência nas decisões em TI, considerando 

os mecanismos e os processos para adicionar eficácia a TI. 

Outro ponto a ser questionado foi relacionado à orientação da organização para 

seguir comportamento ético e profissional (questão 11). Esta questão traz uma 

percepção de concordância total entre os respondentes, e percebe-se que existe forte 

participação ética e profissional no âmbito organizacional. Para Fernandes e Abreu 

(2014), o comportamento ético e profissional é destacado como fator de sucesso no 

que tange às atividades de governança e gestão. 

No que se refere ao sistema de recompensa para promoção de mudança de 

cultura organizacional (questão 12), em que a maioria dos respondentes discorda 

totalmente, considerando uma mediana 1,0, revela-se a necessidade da criação de 

um sistema de recompensas como incentivo para mudança organizacional. 

Estratégias podem ser aplicadas para promover sistemas de recompensas para 
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incentivar colaboradores de modo a favorecer positivamente a organização. Afinal, os 

sistemas de recompensas foram criados basicamente para motivar colaboradores em 

seu ambiente de trabalho como prêmio para uma maior produtividade (PEREIRA; 

FERREIRA, 2015). 

Fundamentam-se também as distribuições das respostas, uma vez que foram 

empregadas em consonância com os valores mínimo e máximo oportunizando uma 

melhor visualização de possíveis divergências que apresentem significados nas 

respostas e até mesmo para atuar enquanto proposição de pesquisas futuras 

pautadas em tais resultados. Para somar à análise e interpretação dos dados em 

estudo, distribuem-se as respostas dos respondentes do subdomínio estudado, com 

a tabela 5 de frequência.  

 

Tabela 5 – Direção do sistema de governança 

Nível de 

Concordância 

1 = Discordo 

totalmente 

2 = Discordo 

parcialmente 

3 = Concordo 

parcialmente 

4 = Concordo 

totalmente 

Não sei 

responder 

Q09 0% 9,4% 53,1% 15,6% 21,9% 

Q10 3,1% 9,4% 53,1% 15,6% 18,8% 

Q11 0% 6,3% 28,1% 65,6% 0% 

Q12 50% 12,5% 18,8% 0% 18,8% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Não menos importante, se desperta interesse no número elevado de 

respondentes que não souberam responder as questões 09, 10 e 12. Diante de tal 

cenário, observa-se que o não saber da questão 09, pautado em 21,9% das respostas, 

se resume no desconhecimento destes respondentes em relação à existência de 

mecanismos de GTI que se comuniquem com a gerência executiva da organização. 

Para a questão 10 o número de respondentes que não souberam responder 

implicou em 18,8% e mostrou uma possível dificuldade em diferenciar estruturas de 

governança, processos ou práticas que se relacionam com os processos definidos.  

No que se trata a questão 12, os respondentes que compreenderam 18,8% que 

não souberam responder, mostrando desconhecimento total de qualquer existência 

de programa de recompensa na organização. Diante deste quadro, fica a motivação 

para estudos mais aprofundados. 
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Pode ser observado que os valores mínimos (1) e máximos (4) apresentados 

demonstram não possuir divergências significativas de percepções e é factível 

observar que a distribuição da frequência se encontra dentro da normalidade, 

portanto, isso possibilita verificar que a média e a mediana gerais são os elementos 

centrais no entendimento dos respondentes. Contudo, pode se atestar que nem todos 

os respondentes partilham da percepção em sua totalidade, representada pela média 

e mediana, a julgar por uma parcela que respondeu que concordam parcialmente, que 

concordam totalmente e outra discordando totalmente em relação a apenas uma 

afirmativa relacionada à avaliação do sistema de governança. 

 
 
4.2.1.3 Monitorar o sistema de governança 

 
Em se tratando deste subdomínio, percebe-se o monitoramento da eficácia e o 

desempenho da governança corporativa de TI, bem como trata da avaliação do 

sistema de governança e mecanismos implementados, o que inclui estruturas, 

princípios e processos, de estarem funcionando de forma eficaz e permitirem a 

supervisão adequada de TI. Neste subdomínio, está um total de cinco questões (Q13 

à Q17), em que todas estas foram submetidas à análise do grau de concordância de 

cada questão conforme as respostas dos usuários, apresentada, após uma análise 

descritiva, no Gráfico 10. 
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Gráfico 10 – Grau de concordância do monitoramento do sistema de governança 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Em uma análise sucinta dos dados, é possível verificar que, dentro do 

subdomínio de monitoramento do sistema de governança, a média e a mediana 

apontam para exatos e respectivos valores de 3,03 e 3,20. Em linhas gerais, é cabível 

afirmar que os respondentes apresentam uma visão pautada na concordância parcial 

sobre o presente questionamento. 

Ponto alto do estudo é a compreensão da visão de que os itens estabelecidos, 

dentre estes a autoridade delegada às partes interessadas relacionadas à governança 

de TI, a supervisão de regulamentos, políticas internas, normas ou orientações 

profissionais bem como os mecanismos que garantem que o uso da TI está em 

conformidade com a legislação e a avaliação periódica dos mecanismos de 

governança de TI, são para os respondentes ainda fragmentados, muito embora se 

aproximem dos desejados níveis de concordância totalizada. 
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Constata-se sobre o grau de concordância que a questão mais bem avaliada, 

leia-se, em termo total (4,00), se trata da questão 15. Todas as demais (13, 14, 16 e 

17), conforme já apontado pela mediana (3,00), dispõem de um grau de concordância 

parcial. Para fins de maior entendimento, ainda é oportuno debater possíveis razões 

dessas respostas, conforme as filiações teóricas que se julga aproximar-se dos 

referidos questionamentos. A saber, levanta-se essa discussão de forma unitária. 

A importância desta análise também reside em benefícios na tomada de 

decisões, a considerar que direciona para um processamento de informação mais 

congruente ao passo em que amplia o entendimento das estruturas de 

responsabilidade. O exercício da autoridade faz surgir uma necessidade de 

transparência e clareza para a organização como um todo (WEILL; ROSS, 2004). 

É sabido que uma boa governança de TI pode trazer resultados que impactem 

em soluções assertivas para as organizações. Quando se apura a avaliação da 

autoridade delegada às partes interessadas relacionadas à GTI, é importante 

rediscutir as dimensões de capacidade dessa governança que se definem em 

processos e estruturas. Toda e qualquer decisão e alinhamento estratégico precisa ir 

ao encontro dos objetivos organizacionais. Peterson (2003) apresenta que a 

autoridade engloba aplicações de negócios, arquitetura, serviços compartilhados, 

plataforma e componentes tecnológicos. 

Nessa estrutura, a questão 13, em que traz a avaliação da autoridade delegada 

às partes interessadas relacionadas à governança de TI, embora vista de forma parcial 

pelos respondentes, justifica-se até mesmo pela Teoria da Agência, ao se explicar as 

relações entre os indivíduos que possuem a propriedade e os que portam o controle 

das organizações. O problema de agência constitui-se na correlação da parte principal 

(acionista) que visa maximizar o lucro em detrimento do agente (administrador) 

tomador de decisões (COSTA; ROSINI, 2015). Então, pela existência da própria 

assimetria informacional, se faz elementar existirem regras e princípios que 

esquadrinhem essas ações, atuando como salvaguarda dos interessados 

(ALTOUNIAN; SOUZA; LAPA, 2017).  

No que concerne à questão 14, também classificada em nível parcial, em que 

a organização supervisiona regulamentos, políticas internas, normas ou orientações 

profissionais, é importante rememorar que tais normas e regulamentos precisam ser 

respeitados para que se garanta o resultado desejado dentro da organização. 

Políticas, procedimentos, práticas e estruturas podem ser revistos para essa busca 
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pelo sucesso, sobretudo, em forma singular, a saber, cada organização contém as 

suas peculiaridades (ALBERTIN; ALBERTIN, 2010). 

Acerca da questão 15, questão em que se vê um atendimento total por parte 

dos respondentes, a considerar uma mediana 4,0, coloca em pauta a supervisão dos 

sistemas de informações gerenciais (SIG’s). Tal fator funda-se no fato de que os SIG’s 

são estratégicos para a gestão das organizações, uma vez que amparam a tomada 

de decisões no nível tático e operacional, além de prover certo incentivo na avaliação 

do impacto das diversas decisões que serão tomadas pela parte executiva de uma 

organização. Portanto, essas informações sumarizadas e estruturadas são essenciais 

(OLIVEIRA, 2010). 

No tocante à questão 16, em que a organização avalia periodicamente os 

mecanismos de governança de TI e traz uma visão parcial em avaliação da mediana, 

compete trazer que, enquanto o mecanismo de estratégia relaciona-se com as 

práticas exercidas pela liderança da organização para que os objetivos de alto nível 

ecoem ações gestoras em níveis inferiores, o mecanismo de controle é essencial por 

permitir essa reconsideração dos meios de liderança e estratégia, oportunizando a 

sugestão de melhorias e alinhando os resultados ocasionados pelos demais 

mecanismos às partes interessadas (ALMEIDA; SOUZA, 2018). 

A respeito da questão 17, dedicada ao monitoramento dos mecanismos que 

garantem que o uso da TI está em conformidade com a legislação, ampara-se por 

saber que a própria garantia de conformidade com tais requisitos legais e regulatórios 

é vista como um dos pilares da governança corporativa de TI, muito bem pontuado 

pela ABNT (2009), em conformidade com a Constituição Federal Brasileira. De fato, 

inúmeros são os desafios enfrentados para que se atendam às normativas, uma vez 

que envolve ações complexas, contudo, deve-se haver essa preocupação com o 

atendimento (CRUZ, 2011). 

Assentam-se também as distribuições das respostas, uma vez que foram 

empregadas em consonância com os valores mínimo e máximo oportunizando uma 

melhor visualização de possíveis divergências que apresentem significados nas 

respostas e até mesmo para atuar enquanto proposição de pesquisas futuras 

pautadas em tais resultados. Para somar à análise e interpretação dos dados em 

estudo, distribuem-se as respostas dos respondentes do subdomínio estudado, com 

a tabela 6 de frequência. 
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Tabela 6 – Monitorar o sistema de governança  

Nível de 

Concordância 

1 = Discordo 

totalmente 

2 = Discordo 

parcialmente 

3 = Concordo 

parcialmente 

4 = Concordo 

totalmente 

 Não sei 

responder 

Q13 0% 12,5% 34,4% 12,5% 40,6% 

Q14 0% 21,9% 53,1% 18,8% 6,3% 

Q15 0% 6,3% 34,4% 53,1% 6,3% 

Q16 3,1% 25% 34,4% 3,1% 34,4% 

Q17 0% 15,6% 34,4% 21,9% 28,1% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Não menos pontual, se desperta um acentuado interesse no número elevado 

de pessoas que não souberam responder as questões Q13, Q16 e Q17. A tal situação, 

infere-se que o não saber da questão 13, pautado em mais de 40% das respostas, 

envolve a dificuldade em avaliar a eficácia bem como o desempenho da 

responsabilidade e autoridade delegada às partes interessadas, relacionada à 

governança corporativa de TI. 

A questão 16, por sua vez, pode ter suas implicações numéricas de pessoas 

que não souberam responder em 34,4% por mostrar certo embaraço em distinguir se 

os mecanismos validados para GTI estão estabelecidos e funcionam de forma eficaz. 

Talvez os percalços possam ter encontrado maioridade em compreender tais 

mecanismos como estruturas, princípios e processos. 

Ademais, ainda se confere voz à questão 17, em que os inconvenientes nas 

respostas podem ser apontados pelo desconhecimento de tais conformidades para 

com as obrigações relevantes, e até mesmo quais são essas obrigações, a saber, 

envolvem aspectos regulamentares, legislação, tribunais, contratuais, além dos 

padrões e diretrizes previamente postos. Acrescentam-se apenas as pontuais portas 

abertas para futuros estudos. 

Muito embora seja visível o grau de dispersão dos valores mínimo (1) e máximo 

(4), é congruente constatar que a distribuição da frequência se encontra, em inteiro, 

dentro da normalidade, em consequência de não exteriorizarem divergências de 

percepção significativas. Ademais, pactua elucidar a média e a mediana como 

elementos fulcrais na compreensão dos questionados. Em vista disso, compete ainda 

perceber que a maioria dos respondentes comparte da percepção em sua totalidade, 
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em virtude da média e mediana, quando apenas uma parte mínima concorda 

totalmente no concernente ao monitoramento do sistema de governança. 

 
 

4.2.2 Garantir a realização de benefícios 

 
O processo deste domínio visa desenvolver a colaboração do valor aos 

negócios partindo dos processos de negócios, serviços e ativos de TI decorrentes dos 

investimentos realizados pela TI considerando custos (ISACA, 2012). Implica também 

na aplicação de benefícios provenientes de investimentos relacionados aos serviços 

atendidos pela TI, transparência de custos, benefícios e riscos de serviços de TI, 

entrega dos serviços de TI, conforme os requisitos do negócio e ações de inovadoras 

que gerem conhecimento e adquirem experiência.  

 

4.2.2.1 Avaliar a otimização do valor agregado 

 

Neste momento, considera-se o subdomínio que continuamente avalia o 

portfólio de investimentos, serviços e ativos de TI para determinar a probabilidade de 

atingir os objetivos corporativos, entregando valor a um custo razoável, bem como 

identifica e faz julgamento sobre quaisquer mudanças de direção que precisam ser 

fornecidas à gestão para otimizar a criação de valor agregado. Aqui, examinou-se um 

total de sete questões (Q18 à Q24), onde todas foram averiguadas conforme o grau 

de concordância de cada uma delas, consoante às respostas concedidas pelos 

usuários. Neste feito, traz-se a demonstração da análise descritiva no gráfico 11, em 

função de média, mediana, mínimo e máximo. 
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Gráfico 11 – Grau de concordância da avaliação da otimização do valor agregado 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Em um olhar investigativo, é possível inferir que os valores de média e mediana 

do subdomínio de avaliação da otimização do valor agregado são, respectivamente, 

2,99 e 3,00. Em síntese, com base no gráfico 11, é possível asseverar que os 

questionados demonstram uma interpretação das questões em nível de concordância 

parcial, haja vista que a escala permeia os valores de 2,5 a 3,5 para tal entendimento. 

É substancial desprender esforços na assimilação dos respondentes quanto 

aos elementos assentados. Para tal, em conformidade com os questionados, em 

razão da mediana, todos os itens que abarca a organização na busca da compreensão 

da existência de uma relação entre os requisitos das partes interessadas que serão 

atendidas com a capacidade real e potencial da TI e a compreensão da governança 
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de TI como uma ferramenta segura para a utilização de serviços, bens e recursos de 

TI. 

Ainda considera-se a organização na compreensão de oportunidades a partir 

de novas tecnologias, a avaliação do grau de eficácia das estratégias de TI, a 

organização enquanto responsável por assegurar a criação de valor a partir de 

investimentos, serviços e bens de TI, a consideração da gestão financeira enquanto 

motivo de influência na gestão dos investimentos, serviços e ativos de TI e também a 

avaliação dos investimentos, serviços e ativos de TI alinhando com os objetivos 

estratégicos da organização.  

Embora se aproxime dos níveis de concordância total, em linhas gerais, todos 

se encontram em grau de concordância parcial, conforme já aludido pela mediana 

(3,00). Por efeito da média, vê-se que as questões mais bem qualificadas foram, em 

sequência de maior avaliação, as de número 23, 19, 24 e 20. As menos bem 

avaliadas, por sua vez, também sequenciadas, foram as de número 18, 21 e 22. Tais 

indicadores denotam a existência de uma percepção média para o subdomínio 

avaliado, tornando possível constatar a necessidade de um maior e melhor 

direcionamento estratégico da organização (ISACA, 2012). 

Como recomendação admissível, sugere-se uma avaliação do portfólio de 

investimentos, serviços e ativos de TI, de forma contínua para atingir os objetivos 

organizacionais, criando oportunidades de aperfeiçoar a criação de valor agregado 

(ISACA, 2012). Em virtude de tais resultados e da necessidade latente de uma 

investigação mais assentada, buscam-se a justificação dos referidos questionamentos 

e as possíveis relações com a percepção dos respondentes. Para tanto, em forma 

individual, discutem-se os questionamentos trazidos nesta investigação. 

A questão 18 é ponto inicial e fundamental para uma organização quando se é 

preciso que se compreenda sobre o significado real e potencial da TI para a estratégia 

corporativa. É quase indissociável falar em estratégia de negócio e não mencionar a 

capacidade da TI. Não se trata apenas de uma visão externa, por exemplo, os 

concorrentes, mas também da diminuição do fluxo de informações, do controle de 

dados, do gerenciamento de riscos, da garantia da segurança das informações da 

empresa, entre outros. 

Na questão 19, em que a organização compreende a governança de TI como 

uma ferramenta segura para a utilização de serviços, bens e recursos de TI, é 

importante saber que a GTI compreende a aplicação de princípios de governança 
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corporativa para que se possa atuar na direção e no controle da TI de uma maneira 

estratégica. Se o papel da TI cresce cada vez mais dentro das organizações, é 

essencial que se investigue também a sua forma de uso e, para isto, esta utilização 

pode ser dada com a governança de TI que tratará deste gerenciamento de forma 

mais adequada. 

Peterson (2004) aponta que mais do que perceber a importância da TI como 

um dos mais relevantes ativos, é preciso entender que todas as decisões sobre a 

adoção, implantação e gerenciamento despendam atenção. Tanto é que vários 

estudiosos têm apresentado pesquisas que mostram uma atenção a maneira que se 

conduz o gerenciamento dos investimentos e das tecnologias. Então, é quase 

presumível dizer que o êxito da TI não está necessariamente na tecnologia, mas sim 

na forma como a tecnologia está sendo gerenciada. 

No referente à questão 20, é essencial que a organização compreenda 

oportunidades a partir de novas tecnologias, uma vez que isso pode ajudá-la a mudar 

de forma significativa bem como permanecer competitiva no mercado e com isso estar 

à frente dos concorrentes. As novas tecnologias podem também trazer diversas novas 

oportunidades de negócio para uma organização e possibilitam e estimulam novas 

formas de organização, novos produtos e, por fim, novos mercados.  

É muito importante também que, como disposto no questionamento 21, a 

organização avalie o grau de eficácia das estratégias de TI, uma vez que existem 

diferenciados mecanismos, e estes não precisam ser utilizados necessariamente 

todos ou mesmo de forma igual nas organizações. Portanto, é importante que esta 

organização avalie o grau de eficácia de cada uma das estratégias de TI conforme as 

características da empresa ou mesmo o negócio de atuação, e isto pode resultar em 

diferentes configurações, o que evidencia a complexidade na determinação dos 

mecanismos mais indicados para se usar. 

Ainda de grande relevância é a questão 22, em que a organização assegura a 

criação de valor a partir de investimentos, serviços e bens de TI. Certamente, adotar 

alguns mecanismos podem amparar a organização na diminuição dos riscos 

associados à TI, bem como gerar maior valor através dela da TI, porém, mais que 

isso, é essencial para que tal valor seja agregado, não podendo que não se pode 

renegar algumas premissas básicas, como elaborar projetos de viabilidade, fazer 

ajustes periódicos no orçamento, métricas financeiras, entre outros pontos. É 
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elementar que se compreenda que o valor trazido não é algo repentino. Para que se 

leve um efeito maior na organização, o processo é invariavelmente longo. 

Também é essencial a análise de que a organização deve considerar a 

influência da gestão financeira na gestão dos investimentos, serviços e ativos de TI, 

como colocado pelo questionamento 23, uma vez que os investimentos e gastos com 

TI prosseguem crescendo de forma significativa, por isso, é importante gerenciar a 

informatização da organização para que se alinhe à estratégia empresarial com o 

modelo de gestão e organização (PETERSON, 2004). 

Ademais, a organização precisa avaliar os seus investimentos, serviços e ativos 

de TI e sempre alinhando com os seus objetivos estratégicos da organização, como 

apontado pela questão 24, em que uma boa governança precisa harmonizar as 

decisões bem como os objetivos do negócio. Só quando há o alinhamento das 

finalidades é que se consegue obter melhores resultados, maximizar os benefícios, 

ganhar determinada vantagem competitiva, capitalizar variadas oportunidades 

(PETERSON, 2004). 

O alinhamento estratégico e o processo de decisão são aspectos essenciais. 

O desempenho da governança de TI precisa avaliar o uso da TI em uma boa relação 

custo/benefício, o crescimento, a utilização dos ativos, o crescimento e a flexibilidade 

dos negócios. É essencial que se verifique o impacto da governança de TI no próprio 

desempenho da organização. Ou seja, tanto a GTI quanto a própria organização 

precisam ter seus objetivos muito bem definidos para que se consiga alinhá-los 

(ALBERTIN; ALBERTIN, 2010). Todos esses pontos mostraram-se relevantes na 

avaliação da otimização do valor agregado e a necessidade de um olhar mais atento 

para tais elementos, uma vez que ainda se encontra em um nível de concordância 

parcial. 

Ainda sobre o questionamento 24, este deve ser cada vez mais difundido na 

organização, buscando coesão entre os negócios e TI, proporcionando um 

planejamento integrado. Todo este alinhamento estratégico sugerido envolve, como 

posto por Albertin e Albertin (2010) envolve diversos componentes, como a cultura 

organizacional, a estrutura e a estratégia. No caso, convém ligar as estratégias aos 

resultados, acompanhando, gerenciando os riscos, conhecendo adequadamente as 

diretrizes organizacionais e definindo suas diretrizes que serão vistas e concordadas 

pela organização. 



91 
 

Convenciona-se ainda, na tabela 7, o debate das distribuições das respostas. 

É relevante trazer que tais respostas foram vinculadas, além do tópico não saber 

responder, aos níveis de discordar totalmente e parcialmente e concordar parcial ou 

totalmente. Na tentativa de uma maior compreensão, enseja-se a relação proposta de 

associar as questões em virtude de valores mínimos e máximos, o que faculta uma 

percepção mais acertada das divergências que possam surgir e sejam significativas 

nas respostas, bem como para auxiliar novas pesquisas. 

 

Tabela 7 – Avaliar a otimização do valor agregado 

Nível de 

Concordância 

1 = Discordo 

totalmente 

2 = Discordo 

parcialmente 

3 = Concordo 

parcialmente 

4 = Concordo 

totalmente 

Não sei 

responder 

Q18 6,3% 28,1% 25% 21,9% 18,8% 

Q19 3,1% 9,4% 50% 25% 12,5% 

Q20 9,4% 6,3% 46,9% 28,1% 9,4% 

Q21 3,1% 28,1% 40,6% 9,4% 18,8% 

Q22 3,1% 12,5% 56,3% 9,4% 18,8% 

Q23 3,1% 0% 43,8% 40,6% 12,5% 

Q24 6,3% 6,3% 50% 25% 12,5% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Ponto de interesse na discussão é trazer que os questionamentos foram, em 

valores quase inteiros, respondidos. Apenas as questões 18, 21 e 22 tiveram um 

número maior de pessoas que declararam não saber responder. Um caminho de 

justificativa possível para a questão 18 seria a dificuldade de entender tais requisitos 

das partes interessadas, questões estratégicas de TI, como a dependência de TI, 

associar aos conhecimentos de tecnologia, capacidades sobre o significado real e 

potencial da TI para a estratégia corporativa. A Q21 pode amparar-se nos 

respondentes por não associarem a avaliação do grau de eficácia da organização e 

estratégias de TI, está sendo integrada e alinhada dentro da organização com os 

objetivos corporativos para entrega de valor agregado. Já a questão 22, pela não 

compreensão da consideração da eficácia de papéis, responsabilidades, prestação 

de contas e unidades de tomada de decisão nessa tentativa de assegurar a criação 

de valor a partir de investimentos, serviços e bens de TI.  



92 
 

Apesar de notório o grau de dispersão dos valores mínimo (1) e máximo (4), é 

pertinente a afirmativa de que a distribuição de frequência está em níveis de 

normalidade, posto que não exprime discordâncias de concepção significativas. 

Convém inferir também que os respondentes compartilham a percepção dos 

questionamentos em sua totalidade, ao que se refere à média e mediana. A maioria 

respondeu estar em acordo parcial para com os elementos do subdomínio avaliado. 

 
 
4.2.2.2 Direcionar a otimização do valor agregado 

 

Para o subdomínio que direciona a otimização do valor agregado, analisou-se 

um total de três questões (Q25 a Q27), todas estas foram submetidas à análise do 

grau de concordância de cada questão, baseada nas respostas dos respondentes 

com auxílio de análise descritiva, tem-se o Gráfico 12. 
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Gráfico 12 – Grau de concordância do direcionamento a otimização do valor agregado 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Como pode ser observado, a média e a mediana obtidas no subdomínio que 

trata sobre a avaliação da otimização do valor agregado foi de 3,12 e 3,00, 

respectivamente. É possível destacar que os respondentes apresentam uma 

perspectiva voltada para uma concordância parcial para este subdomínio. Neste 

cenário, é destacado que todas as questões (Q25, Q26 e Q27) foram bem avaliadas, 

conforme a mediana (3,00). Os indicadores demonstram a existência de uma 

percepção média para o subdomínio avaliado, portanto, deve-se verificar a 

possibilidade de se criar tipos e critérios para investimentos de TI. Com isso, a 

organização direcionará as práticas de gestão para o valor agregado, possibilitando a 
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viabilização de um valor aproximado da realidade para os investimentos de TI (ISACA, 

2012). 

Sobre o direcionamento de alterações na execução de investimentos que 

influenciam processos de negócio e serviços (questão 18), a organização procura 

melhorias que visam agregar os processos de negócios, desenvolvendo a aplicação 

de recursos para que se atinjam os resultados desejáveis. Para Menezes (2012) deve-

se priorizar investimentos que estão mais próximos a estratégia da organização 

considerando a necessidade do negócio, podendo assim apoiar a efetivação da 

estratégia. 

Em relação ao direcionamento das mudanças em investimentos e serviços por 

algum tipo de restrição (questão 19), a organização cumpre parcialmente este papel, 

direcionando os investimentos ao benefício esperado pelo mesmo. Muitas vezes os 

investimentos em TI estão ligados às métricas de negócio que consideram projetos 

de tecnologia como bens tangíveis para poderem ser considerados projetos de TI 

ativos. 

Outro ponto a ser discutido foi em relação a possíveis inovações que 

impulsionam o crescimento organizacional a partir de iniciativas de TI (questão 20), 

que se mostra insuficiente e parcialmente realizada no âmbito organizacional. A 

capacidade de inovação deve ser otimizada regularmente para obtenção de novos 

artefatos e processos que se alinhem aos interesses e objetivos da organização. 

Para complementar a análise e a interpretação dos dados, tem-se a distribuição 

das respostas dos respondentes, referentes ao subdomínio analisado, exposta de 

acordo com a Tabela 8.  

 

Tabela 8 – Direcionar a otimização do valor agregado 

Nível de 

Concordância 

1 = Discordo 

totalmente 

2 = Discordo 

parcialmente 

3 = Concordo 

parcialmente 

4 = Concordo 

totalmente 

Não sei 

responder 

Q25 0% 6,3% 43,8% 15,6% 34,4% 

Q26 0% 0% 37,5% 28,1% 34,4% 

Q27 9,4% 18,8% 43,8% 18,8% 9,4% 

Fonte: Elaborada pelo autor.  

 

Para as questões 25 e 26 despertou o interesse de saber a motivação de não 

saberem responder as perguntas com o percentual de 34,4%. Os respondentes não 
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entendem como é realizado o investimento em TI dentro da organização visto a 

situação econômica financeira do país, e porque muitas vezes os investimentos 

deveriam gerar redução de custo quando possuem uma prioridade maior e dificultam 

a priorização de outros tipos de iniciativas. 

Os valores mínimos (1) e máximo (4), mesmo estando dispersos, encontram-

se dentro da normalidade no que se refere a distribuição de frequência, não possuindo 

divergências significativas de percepções. Possibilitando verificar que a média e a 

mediana representam os elementos centrais no entendimento dos respondentes, e 

ainda se examina o motivo pelo qual os respondentes partilham da percepção, em 

sua totalidade representada pela média e mediana, a julgar pela maioria que 

respondeu que concorda parcialmente com o subdomínio analisado. 

 

4.2.2.3 Monitorar a otimização de valor agregado 

 
Para o subdomínio que visa o monitoramento da otimização do valor agregado, 

foram analisadas um total de quatro questões (Q28 a Q31), submetidas à análise do 

grau de concordância de cada questão. Baseando-se nas respostas dos usuários, 

visto a seguir no Gráfico 13. 
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Gráfico 13 – Grau de concordância do monitoramento da otimização do valor agregado 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Como pode ser observado, a média e a mediana obtidas no subdomínio que 

trata sobre a avaliação da otimização do valor agregado foi de 2,95 e 3,00 

respectivamente. Pode-se afirmar que os respondentes apresentam uma percepção 

voltada a concordância parcial relacionada ao subdomínio pesquisado. 

Os indicadores demonstram a existência de uma percepção média para o 

subdomínio avaliado, deve-se, portanto, verificar a possibilidade de se criar relatórios 

de desempenho do portfólio de investimentos, bem como, ações corretivas para o 

aprimoramento da entrega do valor agregado (ISACA, 2012).  

Um ponto a ser discutido foi se a organização possuía métricas ou metas de 

desempenho (questão 28), a mesma possui, mas ainda está muito aquém do 

esperado e melhorias futuras estão no planejamento da organização neste quesito. 

Para Souza (2017) a introdução de metas ou métricas devem ser realizadas para o 
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desenvolvimento de processos, que culminarão em ciclos contínuos que precisam ser 

alcançados e entendidos de forma equilibrada. 

A pesquisa também abordou a coleta de dados relevantes realizadas pela 

organização que relatem de algum modo se resultados esperados estão sendo 

alcançados (questão 29), neste quesito é observado que a coleta de dados é realizada 

e que que os resultados estão sendo alcançados parcialmente. A implementação de 

procedimentos que controlem a TI (políticas, práticas e estruturas organizacionais) 

estão dentro de um escopo de objetivos que estabelecerão resultados esperados ou 

medidas a serem alcançadas. 

A pesquisa quis saber se a organização possui relatórios de desempenho de 

TI específicos (questão 30). Em relação a este item, a organização possui relatórios 

que atendem parcialmente o alcance do desempenho da TI. Sendo assim, existe o 

entendimento que a organização pratica a uso da TI para apoiar suas operações, em 

face da manutenção do desempenho para cumprir demandas e processos de negócio.  

Outro ponto relatado na pesquisa foi se a organização adota medidas de gestão 

adequadas após revisão de relatórios (questão 31). Esse quesito é parcialmente 

atendido, pois a gama de relatórios é muito baixa, trazendo dificuldades em adotar 

quaisquer medidas de gestão. Portanto, existe a percepção de que há ferramentas 

que auxiliam a organização na coleta de informações e análise de relatórios 

produzidos. 

Para complementar a análise e a interpretação dos dados, tem-se a distribuição 

das respostas dos respondentes, referentes ao subdomínio analisado exposto de 

acordo com a Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Monitorar a otimização do valor agregado 

Nível de 

Concordância 

1 = Discordo 

totalmente 

2 = Discordo 

parcialmente 

3 = Concordo 

parcialmente 

4 = Concordo 

totalmente 

Não sei 

responder 

Q28 6,3% 12,5% 37,5% 31,3% 12,5% 

Q29 0% 18,8% 43,8% 25% 12,5% 

Q30 0% 18,8% 37,5% 18,8% 25% 

Q31 0% 28,1% 37,5% 3,1% 31,3% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Não menos importante, desperta interesse o número considerável de 

respondentes que não souberam responder as questões 30 e 31. Para isso, em 

relação à questão 30, onde 25% não souberam responder, verifica-se o 

desconhecimento dos respondentes sobre os relatórios de desempenho 

apresentados pelo setor responsável pela TI da organização. Para a questão 31, que 

obteve cerca de 31,3% de pessoas que não souberam responder, desconhecem que 

tipos de medidas a organização toma para revisão de relatórios. Sabendo deste 

quadro, a organização deve monitorar os objetivos e as métricas para definir a medida 

que o negócio gera valor agregado e quais serão os benefícios para a organização 

em relação aos investimentos e serviços de TI (ISACA, 2012). 

Os valores mínimo (1) e máximo (4), mesmo estando dispersos, se encontram 

dentro da normalidade no que se refere à distribuição de frequência, não possuindo 

divergências significativas de percepções. Possibilitando assim verificar que a média 

e a mediana representam os elementos centrais no entendimento dos respondentes. 

Pode ser apurado que os respondentes partilham da percepção em sua totalidade, 

representada pela média e mediana, a julgar pela maioria que respondeu que 

concorda parcialmente com o subdomínio analisado. 

 
 
4.2.3 Garantir a otimização de riscos 

 
O processo deste domínio visa compreender a preferência e a tolerância ao 

risco, os quais devem ser planejados e comunicados; e deve identificar e controlar o 

risco ao valor agregado à organização, referente ao uso da TI, garantindo que os 

impactos em relação aos ativos de TI sejam identificados e controlados minimizando 

o potencial de falhas (ISACA, 2012).  

 

 

4.2.3.1 Avaliar a gestão de risco 

 

O subdomínio de avaliação da gestão de risco que tem por prática o exame e 

a avaliação do efeito do risco sobre o uso atual e futuro da TI na organização, bem 

como pensa se o apetite de risco da organização é adequado e se o risco para o valor 

da organização relacionado ao uso da TI é identificado e controlado, reúne um total 

de seis questões (Q32 à Q37). Tais questões foram avaliadas diante do grau de 
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concordância dos respondentes. Para tanto, o gráfico 14 comporta uma análise 

descritiva das respostas recolhidas. 

 

Gráfico 14 – Grau de concordância da avaliação da gestão de risco 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

  

Realizando a análise dos dados acima, é admissível perceber que no 

subdomínio de avaliação da gestão de risco, a média e a mediana apontam, 

respectivamente, para os valores de 2,64 e 3,00. Portanto, tomando-se como base a 

tabela 16, em que propõe valores para o grau de resposta, se torna possível inferir 

que os respondentes externam uma percepção que é resumível no grau de 

concordância parcial sobre os elementos apontados. 

Ainda se confere dedicação à visão destas respostas. Desde elementos como 

a organização possuinte de algum processo de determinação dos níveis de riscos de 

TI, a avaliação da tolerância ao risco de TI, o alinhamento estratégico do risco de TI 
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ao risco corporativo, a avaliação dos fatores do risco de TI para auxílio na tomada de 

decisões, a análise do risco de TI comportada em padrões nacionais ou internacionais 

até a avaliação dos riscos de TI dos processos críticos de negócio, existe uma 

percepção média para o subdomínio avaliado. 

Para tanto, em razões de média, as questões mais bem avaliadas foram, em 

sequência de maior avaliação, 35, 37, 34 e 32, com média igual ou superior a 2,50. 

Abaixo de tal média, estão as questões menos bem avaliadas que são as 33 e 36, que 

abarcam a avaliação da tolerância ao risco de TI e a análise baseada em padrões. 

Estes indicadores denotam a importância de a organização tratar os fatores de riscos 

que possam surgir, orientando sobre o apetite ao risco, de verificarem os níveis 

aprovados de tolerância e avaliar as atividades que irão gerir estes riscos, pontos que 

são discutidos a partir deste momento, conforme as filiações teóricas cabíveis (ISACA, 

2012). 

Como colocado em discussão pela questão 32 e visto em razão de 

concordância parcial pelos respondentes, é essencial que a organização possua 

algum processo que determine os níveis de riscos de TI. A própria norma ABNT NBR 

ISO/IEC-38500, que foi publicada em 2009, utiliza a expressão governança 

corporativa de TI e incentiva a sua importância, como também assegura que os 

dirigentes podem avaliar melhor os riscos, incluindo estratégias e políticas do uso da 

TI na organização. 

Conforme o ITGI (2007, p. 8), dentro de muitas organizações, a informação e a 

tecnologia são os mais valiosos bens, porém, quase nunca são inteiramente 

compreendidas. Os riscos, por exemplo, precisam ser entendidos e gerenciados, 

como é o caso das crescentes demandas regulatórias e também da dependência 

crítica de variados processos de negócios da TI. A sentença traz que “[...] valor, risco 

e controle constituem a essência da governança de TI”, sendo usada para justificar a 

importância dessa gestão. 

A questão 33, por sua vez, também classificada em nível de concordância 

parcial, traz que a organização avalia a tolerância ao risco de TI. É importante saber 

que, além da expressão tolerância ao risco, também é comum expressões como 

aceitação de risco, risco aceitável ou risco tolerável. Contudo, mesmo com tais 

variações, é essencial que se entenda o risco como o trazido pela norma ISO 

31000:2009 como “efeito da incerteza nos objetivos”. Dessa forma, o risco surge 
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porque as organizações estão a todo o momento enfrentando desafios e sofrendo 

influência de fatores externos e internos que tornam incertos os objetivos. 

É através dessa gestão de risco que se oportuniza entender de forma mais 

clara o apetite de risco da empresa, bem como os próprios requerimentos de 

conformidade. A transparência sobre os riscos que tem significância para a 

organização, também possibilita que o apetite e a tolerância sejam compreendidos, 

articulados e, sobretudo, comunicados. Essas incertezas que surgem são referentes 

à, por exemplo, indeterminância, cadeias ou redes incertas, ou mesmo a probabilidade 

de cada resultado (FERNANDES; ABREU, 2014). 

No concernente a questão Q34, em que a organização deve alinhar 

estrategicamente o risco de TI ao risco corporativo, a gestão de riscos é parte 

integrante de todos os processos organizacionais, não se comportando como uma 

atividade autônoma, mas sim como parte dos compromissos da administração. Esta 

ainda inclui o planejamento estratégico, bem como os processos de gestão de 

mudanças e de projetos. É, por isso, que se necessita alinhar as métricas 

organizacionais, a saber, a gestão de risco aborda a incerteza, é sistemática, oportuna 

e estruturada, considera fatores humanos e culturais, é dinâmica e capaz de reagir a 

mudanças e facilita a melhoria contínua da organização. Para tanto, é conveniente 

que as organizações despendam esforços em desenvolver e implementar estratégias 

de gestão de risco sempre alinhando aos demais aspectos da organização 

(FERNANDES; ABREU, 2014). 

Quando essas estratégias estão alinhadas, é possível verificar a disponibilidade 

dos recursos necessários à gestão e tratamento do risco e também estar alerta sobre 

a necessidade de alguma modificação nos critérios, na metodologia bem como nas 

ferramentas que estarão em uso. Para isto, é necessária uma boa relação com o 

ambiente interno da organização. E, em se tratando deste ambiente, têm-se pontos 

como: governança, estrutura organizacional, funções e responsabilidades, políticas e 

objetivos, capacidade de recursos e conhecimento, sistemas de informação, 

percepções e valores, cultura da organização, normas, diretrizes e modelos adotados 

pela organização, forma e extensão das relações contratuais, dentre outros (ABNT 

ISO GUIA 73, 2009). 

O questionamento Q35, referente à avaliação dos fatores do risco de TI para 

que possam ser tomadas decisões, teve também uma visão de concordância parcial, 

o que implica em uma maior necessidade de recorrer a essa avaliação, uma vez que, 
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independentemente do nível de importância e significância, o processo de tomada de 

decisão envolverá a consideração dos riscos, bem como a aplicação da gestão de 

riscos. É por tal motivo que uma estrutura sólida de gestão de risco é entendida como 

a base para qualquer governança de traços eficientes e eficazes (ABNT, 2009). 

Alguns pontos ainda confirmam esta posição, como a comunicação contínua 

com as partes interessadas, tanto internas quanto externas, o que inclui desde simples 

informativos até mesmo relatórios de grande abrangência sobre o desempenho da 

gestão de riscos. Outro ponto é a integração total na estrutura de governança da 

organização, em que o processo e a estrutura de governança estejam baseados na 

gestão de riscos possam ser considerados, como proposto, em termos do efeito da 

incerteza diante dos objetivos (ABNT, 2009). 

Também é preciso levantar a discussão sobre os questionamentos 36 e 37, em 

que a organização analisa o risco de TI, baseada em padrões nacionais ou 

internacionais e avalia os riscos de TI dos processos críticos de negócio. Para tanto, 

é essencial significar o reconhecimento do contexto. No contexto externo, existe o 

ambiente cultural, seja nacional ou internacional, seja regional ou local. No contexto 

interno, as relações de interesse estabelecidas. Portanto, cabe compreender e 

atender às normativas internacionais e requisitos legais e regulatórios permanentes. 

Antes de discorrer sobre a tabela 10, importa evidenciar que os valores de 

mínimo e máximo foram considerados em nível de destaque por possibilitar uma 

visualização e compreensão mais aguçada dos dados, o que facilita perceber os 

casos de discrepância que possam surgir entre as respostas. Portanto, para agregar 

à análise, distribuem-se as respostas do subdomínio estudado. 

 

Tabela 10 – Grau de concordância da avaliação na gestão de risco 

Nível de 

Concordância 

1 = Discordo 

totalmente 

2 = Discordo 

parcialmente 

3 = Concordo 

parcialmente 

4 = Concordo 

totalmente 

 Não sei 

responder 

Q32 6,3% 18,8% 37,5% 0% 37,5% 

Q33 9,4% 21,9% 28,1% 6,3% 34,4% 

Q34 9,4% 12,5% 40,6% 3,1% 34,4% 

Q35 3,1% 12,5% 43,8% 12,5% 28,1% 

Q36 15,6% 9,4% 21,9% 9,4% 43,8% 

Q37 3,1% 18,8% 28,1% 18,8% 31,3% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Um ponto de destaque neste estudo é o número de questionados que 

mostraram não saber responder algumas questões. Em se tratando do maior 

percentual, foi o de 43,8%, relativo à questão 36. Tal situação pode ser revista em 

termos de dificuldade em determinar que o uso de TI seja objeto de análise de risco 

adequado e sujeito ao processo de avaliação, como prescrevem os padrões nacionais 

e internacionais relevantes, e este desconhecimento pode resultar no nível de não 

respondentes. 

Digna de tentativa de interpretação é também a questão 32, com 37,5% de 

questionados que não souberam responder, na dificuldade de compreensão da 

determinação do nível de risco de TI e sua relação com o risco que a organização está 

disposta a tomar para atingir os seus objetivos, o que se nomeia apetite de risco. Em 

sequência, têm-se as questões 33 e 34, com 34,4%, em que, respectivamente, vê-se 

a dificuldade de compreensão de avaliação e aprovação destas propostas de limites 

de tolerância ao risco de TI, bem como o escopo de alinhamento dessa estratégia. 

Importa ainda trazer que as questões 37 e 35 também tiveram um percentual 

elevado de questionados que não souberam responder, fazendo ascender a uma 

necessidade de aprofundamento destes elementos dentro da organização. 

Embora os valores mínimos (1) e máximo (4) estejam dispersos, é factível 

observar que a distribuição da frequência se encontra dentro dos níveis de 

normalidade. Portanto, não possui divergências significativas nas percepções dos 

respondentes. Tal fator implica que a média e a mediana são, de fato, elementos-

chave para que se compreenda a visão dos questionados. Por fim, ainda convém 

acrescentar que, em razões de média e mediana, os respondentes partilham de uma 

percepção próxima, em que se concorda parcialmente com os elementos abordados 

no subdomínio em questão. 

 
 
4.2.3.2 Direcionar a gestão de risco 

 

O subdomínio que trata do direcionamento da implementação de práticas de 

gestão de risco para fornecer segurança razoável de que as práticas de gestão do 

risco de TI são adequadas para garantir que o risco de TI observado não exceda o 

apetite de risco do conselho de administração é constituído por seis questionamentos 

(Q38 a Q43). As questões, em totalidade, foram postas em análise conforme o grau 
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de concordância dos respondentes. Para tanto, apresenta-se o gráfico 15 para 

demonstrar a análise descritiva. 

 

Gráfico 15 – Grau de concordância do direcionamento na gestão de risco 

 

Fonte: Elaborada pelo autor.  

 

Como é possível observar na interpretação dos dados, para o subdomínio que 

trata o direcionamento da gestão de riscos, a média e a mediana estão apontando, 

respectivamente, para 2,20 e 2,17. Estes indicadores, diferentemente da maior parte 

dos outros subdomínios, demonstram a existência de uma percepção abaixo da média 

para o subdomínio avaliado, deixando evidente, conforme a tabela 10, em que se 

enquadra em discordo parcialmente, que há uma ausência de políticas de gestão de 

risco, objetivos a serem monitorados e processos para medir a gestão de riscos. 
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É importante observar que quase todos os pontos, o que envolve a organização 

enquanto possuinte de um plano de capacitação para identificação dos riscos de TI, a 

integração de uma estratégia de risco de TI com as decisões de riscos estratégicos, 

um plano de comunicação de risco em todos os níveis organizacionais, um 

mecanismo implementado para que se possa reportar riscos de forma rápida para 

níveis adequados de gestão e as métricas de gestão de risco, são para os 

respondentes fragmentados e não atingem sequer um nível de concordância parcial. 

Em se tratando do grau de concordância, vê-se que a única questão que atinge 

mediana (3,0), satisfatória ao grau de concordância parcial, é a Q42, que aborda as 

metas de gestão de risco. Todas as demais (Q38, Q39, Q40, Q41 e Q43), conforme a 

mediana, estão em um grau de discordância parcial. No que propõe a média, em 

sequência de melhor avaliação e que permeiam valores superiores a 2,0, seguem as 

questões Q42, Q41, Q43, Q39 e Q40. 

Com uma média de 1,81, o que compreende a questão menos bem avaliada, 

está o questionamento Q38. Esta questão considera a organização enquanto 

portadora de um plano de capacitação para identificação dos riscos de TI. Conforme 

visto, esse número se evidencia apontando uma necessidade latente de atenção pela 

organização para esse plano. Conforme ISACA (2012), para que se aperfeiçoem os 

resultados, devem-se implantar determinadas políticas e práticas de gestão de risco 

para que se torne possível a promoção da segurança considerada satisfatória pela TI 

da organização (ISACA, 2012). Ainda para fins de maior compreensão, se estabelece 

um diálogo com as vozes teóricas para os elementos envolvidos neste subdomínio. 

No concernente a questão 38, que foi a questão menos bem avaliada, é muito 

importante trazer que toda organização precisa ter um plano de capacitação para a 

identificação dos riscos de TI. E isso é extremamente importante, já que existe um 

plano de gestão de risco em que se especifica a abordagem, os componentes de 

gestão e os recursos a serem aplicados para gerenciar tais riscos, havendo assim a 

capacitação na identificação de risco, a qual envolve conjuntamente as fontes de 

riscos, os eventos, as suas causas, as suas consequências e também os seus 

potenciais (ABNT, 2009). 

Para tanto, a considerar tamanha complexidade, é fundamental que também 

permeie dados históricos, opiniões de especialistas e pessoas com capacidade de 

informação, análises teóricas e as necessidades das partes interessadas. Portanto, 
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esforços devem ser desprendidos para que se consiga capacitar pessoas para que 

identifiquem os riscos de TI (FERNANDES; ABREU, 2014). 

O questionamento 39 que também não teve uma boa avaliação trata da 

integração da estratégia de risco de TI com as decisões de risco estratégicas, muito 

embora seja um ponto elementar para uma organização. Como anteriormente 

abordado, a gestão de risco é parte que integra todos os processos organizacionais e 

qualquer tomada de decisão. Existem, de fato, os riscos de TI e os riscos estratégicos, 

portanto, deve-se haver um direcionamento da integração da estratégia de risco de TI 

e das operações com as decisões de risco estratégicas e operações da organização 

(FERNANDES; ABREU, 2014). 

Referente à questão Q40, que foi uma das menos bem avaliadas, é essencial 

que isso seja reajustado, uma vez que toda organização deve ter um plano de 

comunicação de risco em todos os níveis organizacionais. Sobre a questão 41, onde 

a organização possui um mecanismo implementado para reportar riscos de forma 

rápida para níveis adequados de gestão, alguns pontos precisam ser revistos. A 

comunicação de risco, em si, trata-se de um compartilhamento de informações a 

respeito do risco entre quem está tomando alguma decisão e as demais partes 

interessadas. 

Em todo e qualquer processo de gestão de riscos, os participantes precisam 

estar envolvidos e este envolvimento é oportunizado diante de campanhas de 

conscientização e treinamento. Também é importante saber que a comunicação não 

existe apenas antes do início de um processo, mas sim ao longo do seu 

desenvolvimento e até mesmo depois da sua conclusão quando se retornam com 

dados sobre as metas e os resultados atingidos. São mediante a comunicação que as 

informações vão sendo transmitidas juntamente com as informações, o conhecimento, 

as percepções. Então, se trata de uma atividade crítica para o êxito dos trabalhos 

desenvolvidos. 

Este processo de comunicação envolve uma troca interativa que é feita através 

de documentação formal, de maneira contínua, intencionalmente. E é por meio disto 

que se consegue tomar decisões de forma mais rápida, proporcionando o controle dos 

riscos e evitando possíveis danos. É importante que na equipe se tenha um 

profissional que acompanhe diretamente as ações de comunicação, além de a 

realização de reuniões regularmente para esse acompanhamento, dando um status, 
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ou retorno, sobre a gestão dos riscos para a equipe, a direção da organização e 

qualquer outra parte interessada. 

Ponto relevante dos questionamentos Q40 e Q41 é que a criação de relatórios 

de comunicação apoiará também a tomada de decisões. É por isso que convém que 

a organização designe mecanismos de comunicação que reporte, para fins de apoio 

e incentivo, a responsabilização e a propriedade dos riscos. Esses mecanismos 

envolvem e garantem, como assegurado pela ABTN ISO GUIA 73: 2009 que os 

componentes-chave da estrutura da gestão de risco estejam sendo comunicados 

adequadamente, que haja um processo que reporte sobre a estrutura, a eficácia e os 

resultados, que as informações pertinentes que derivam da aplicação da gestão de 

riscos possam estar disponíveis nos momentos e, sobretudo, nos níveis apropriados, 

e que existam processos de consulta às partes interessadas internas. 

É também essencial que se entenda que, quando existe um plano de 

comunicação efetivo, é possível que se auxilie a estabelecer o contexto, assegurar o 

interesse das partes interessadas, a garantia que os riscos sejam identificados 

adequadamente, que reúna as mais diferentes áreas de especialização para o 

momento de uma análise, que considere um maior número de pontos de vista, que 

exista o aval para um plano de tratamento e que se aprimore a gestão de mudanças. 

Quando as partes interessadas estão comunicadas desse processo, além da 

tranquilidade, ainda se tem o endosso e a aceitação de posteriores decisões. Ainda 

vale acrescentar que os riscos precisam ser comunicados de forma planejada, em que 

cada nível possa acessar essas mensagens. 

Não menos importante que comunicar os riscos, as questões 42 e 43 partem 

de um subdomínio com um nível de discordância parcial e precisam ser ajustadas, 

uma vez que a organização necessita de metas e métricas de gestão de risco. Para 

que exista uma melhoria contínua na gestão de riscos, é essencial que se 

estabeleçam metas de desempenho organizacional, o que podem ser postos 

mediante mensuração e análises críticas, bem como por meio das mudanças de 

sistemas, processos, recursos, habilidades e capacidades. Devem existir metas 

explícitas de desempenho e isto, como os demais pontos, precisa ser também 

comunicado. 

Havendo uma análise crítica do desempenho, é possível revisar os processos 

e estabelecer novas metas e determinar métricas para que se revisem sempre os 

objetivos de desempenho para o período que se segue. É importante também saber 
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que mensurar os riscos não significa avaliá-los. Dessa forma, mais que conhecer os 

tipos de risco que o negócio pode sofrer, é elementar saber qualificar e quantificar 

estes riscos. Logo, os indicadores de desempenho, bem como as metas 

organizacionais, precisam considerar os eventos externos e internos que possam 

ocorrer ou serem considerados como riscos. Quantificar as incertezas é parte crucial 

do planejamento estratégico de uma organização. Só é possível ter assertivas nas 

projeções de resultados quando há essa quantificação. 

Além disso, precisa haver métricas financeiras. É importante que o impacto 

financeiro seja medido também em caráter quantitativo conforme a variação potencial 

do valor econômico, do resultado econômico, do fluxo de caixa. Para tanto, se sugere 

o uso de determinadas ferramentas que atuem nas simulações e gerenciem esses 

cenários conforme as variáveis e consistentes que existam. E neste cenário, também 

se encontra a identificação e detalhamento dos fatores que estão afetando o 

desempenho, o que automaticamente envolve os riscos identificados e a dinâmica de 

impacto nas operações. É ainda importante dizer que tais métricas precisam envolver 

conhecimento e previsões de cada uma das áreas estratégias da empresa, pois, a 

evolução precisa ser conjunta. E é definindo métricas, analisando cenários e 

mapeando probabilidades que se antecipam às decisões. 

Sabendo dos questionados que não responderam, e considerando os demais 

pontos da escala, ainda se interessou por distribuir essas respostas em função de 

valores mínimo e máximo. É importante este feito por possibilitar a visualização de 

qualquer discrepância que possa surgir entre os elementos e dar base às proposições 

de estudos futuros. Para agregar mais fatores à análise e interpretação dos dados, 

também são distribuídas as respostas dos respondentes referentes ao subdomínio 

que envolve o direcionamento da gestão de risco, expostas na Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Direcionamento na gestão de risco 

Nível de 

Concordância 

1 = Discordo 

totalmente 

2 = Discordo 

parcialmente 

3 = Concordo 

parcialmente 

4 = Concordo 

totalmente 

Não sei 

responder 

Q38 25% 28,1% 12,5% 0% 34,4% 

Q39 9,4% 25% 18,8% 3,1% 43,8% 

Q40 21,9% 25% 25% 0% 28,1% 

Q41 12,5% 28,1% 37,5% 0% 21,9% 
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Q42 12,5% 18,8% 28,1% 6,3% 34,4% 

Q43 12,5% 28,1% 18,8% 6,3% 34,4% 

Fonte: Elaborada pelo autor.  

É também significativo verificar a quantidade de questionados que, em algumas 

questões, posicionaram-se como não as sabendo responder. Vê-se o maior 

percentual na questão Q39, com 43,8%. Tal dificuldade pode ser justificada pela 

ausência de compreensão sobre as estratégias de risco de TI e das próprias 

operações em relação às decisões de riscos estratégicos e as operações da 

organização. Ainda com um alto nível, de 34,4%, está a questão Q38, que até mesmo 

pode justificar a Q39, a saber, trata da promoção de uma cultura de conscientização 

dos riscos de TI e também sobre a capacitação da organização para que se 

identifiquem de forma proativa os riscos de TI, bem como as oportunidades e os 

impactos potenciais aos negócios. 

Juntas a essa, tem-se as questões Q42 e Q43, com 34,4%, onde a dificuldade 

pode ser entendida por não terem o conhecimento preciso sobre essas metas e 

métricas e até a aprovação de abordagens, métodos, técnicas e processos para uma 

possível captura e relato das informações de medição. Em seguida, estão as questões 

Q40 e Q41, respectivamente, com 28,1% e 21,9%, em que se percebe a dificuldade 

dos respondentes em identificar os mecanismos apropriados para se responder de 

forma rápida às mudanças aos riscos e isto perpassar todos os níveis adequados de 

gestão, conhecendo o que reportar, quando, onde e como, deixando visível a 

necessidade de ampliação dos conhecimentos da organização sobre tais pontos. 

O valor mínimo (1) e máximo (4) mostra um grau de dispersão. Contudo, é 

concordante afirmar que essa distribuição da frequência se encontra, em inteiro, 

dentro dos níveis de normalidade, por não exporem divergências de compreensão 

significativas. Ademais, importa inferir que a média e a mediana são elementos 

importantes na compreensão dos respondentes e, por fim, vê-se que a sua maior parte 

discorda parcialmente no concernente ao direcionamento da gestão de riscos, 

mostrando a necessidade de investimento nestes elementos. 
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4.2.3.3 Monitorar a gestão de risco 

 

O presente subdomínio versa sobre o monitoramento das principais metas e 

métricas dos processos de gestão de risco e estabelecem determinadas diretrizes 

para que os desvios ou mesmo problemas possam ser identificados, rastreados e 

também reportados para possíveis correções. Nestes termos, compõe-se de apenas 

três questionamentos (Q44 à Q47), que foram submetidos a uma análise aprofundada 

em se tratando do grau de concordância de cada uma destas questões em relação às 

respostas dos questionados. Para tanto, o gráfico 16 abaixo direciona a demonstração 

pela análise descritiva. 

 

Gráfico 16 – Grau de concordância do monitoramento na gestão de risco 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Analisando os dados, torna-se possível verificar que no subdomínio de 

monitoramento da gestão de riscos, a média e a mediana implicam em, 

respectivamente, 2,46 e 2,5. Desta forma, é cabível afirmar que os questionados 

exteriorizam uma visão baseada na discordância parcial sobre este subdomínio, 

apontando para uma necessidade de revisão sobre as motivações desta situação e 

possíveis formas de resolução, haja vista a organização se trata de um conjunto que 

precisa estar preparado e ter ações consoantes com os objetivos previamente 

determinados. 

Destaca-se também, neste subdomínio, que questões como a organização no 

exercício do monitoramento da gestão do perfil de risco, esta possuinte de metas ou 

métricas de processos de gestão de riscos sendo monitorada, a avaliação do 

progresso que direciona as metas identificadas pelas partes interessadas 

relacionadas à gestão de riscos, são vistas em caráter de discordância parcial pelos 

respondentes. 

Confirma-se, sobre o grau de concordância, que a questão mais bem avaliada, 

em termos de mediana (3,0) foi a Q47, referente à organização reportar os problemas 

de gestão de riscos para os conselhos superiores ou comitês relacionados a TI, o que 

se enquadraria em uma concordância parcial por parte dos respondentes. Todas as 

demais questões (Q44, Q45 e Q46), com a mediana (2,0), demonstraram uma 

discordância parcial, o que configura uma distância muito grande dos pretendidos 

níveis que envolvem uma concordância totalizada, com base no Gráfico 16. 

Em se tratando da análise diante da média, a questão Q47, com 3,05, também 

foi a mais bem avaliada, já anteriormente debatida. A menos bem avaliada foi a Q46, 

com 2,22, que se refere à função, por parte da organização, de avaliar o progresso 

que direcione as metas identificadas pelas partes interessadas relacionadas à gestão 

de riscos. Para uma compreensão mais profunda dos elementos deste subdomínio 

em função das respostas obtidas, ainda se busca por vozes teóricas que as 

justifiquem. 

No que concerne à questão 44, avaliada em discordância parcial, em que a 

organização monitora a gestão do perfil de risco, é essencial que a organização 

compreenda tal importância, sobretudo, porque a gestão de risco, como já 

mencionado, não é estática e, como todo processo dinâmico, precisa sempre ser 

monitorada e avaliada. Como é dinâmica, bem como iterativa e capaz de reagir a 

mudanças, a gestão de riscos necessita ser monitorada, conforme os eventos internos 
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e externos forem acontecendo, uma vez que, neste passo, os contextos e os 

conhecimentos também vão se alterando. 

Este monitoramento é então a aplicação de determinados controles para 

possibilitar o acompanhamento, observação de desvios e percepção dos sinais de 

alerta de vulnerabilidades, ameaças e riscos. A finalidade maior é que se tomem 

providências de forma antecipada. Então, monitorar nada mais é que observar 

continuamente as atividades e as ações da gestão de riscos. Para que se acompanhe 

o dinamismo dos riscos, é preciso monitorar os ativos, as probabilidades e as 

vulnerabilidades, tornando possível identificar mais rapidamente qualquer mudança. 

O monitoramento, então, convém para que se garanta que o tratamento de risco esteja 

concretizado em concordância com o imaginado, para que novos ativos sejam 

incluídos e a verificação das hipóteses de cenários de incidentes, bem como se as 

políticas estão sendo executadas adequadamente (WESTERMAN, 2008). 

A questão 45, por sua vez, também vista em discordância parcial pelos 

respondentes, em que a organização possui metas ou métricas de processos de 

gestão de risco sendo monitorados, precisa ser revisada, a saber, é essencial que 

existam metas para os processos de gestão de riscos e métricas que determinem 

quais são e como se comportam esses riscos. Não apenas para saber quais são, mas 

para qualificá-los. É essencial medir como está o desempenho da gestão de riscos e, 

para isso, se usam indicadores, estes, por sua vez, precisam ser examinados de forma 

crítica e periódica para que se garanta a adequação. É também importante medir o 

progresso ou o desvio obtido sobre o plano de gestão de riscos e analisar de forma 

também crítica à política a estrutura e o plano da gestão de riscos, conforme o 

contexto existente (WESTERMAN, 2008). 

Conforme Westerman (2008), muito importa também que os processos de 

monitoramento envolvam aspectos variados do processo de gestão para que sejam 

garantidos os controles na operação, que se obtenham informações para a avaliação 

e que se analisem os eventos, as tendências, as mudanças, os fracassos e também 

dá possibilidades para que sejam detectadas as mudanças no contexto. É, de fato, 

uma medida de desempenho. Significativamente também é conveniente que se 

monitore, mas, sobretudo, que os resultados advindos do monitoramento sejam 

devidamente registrados e repassados mediante a comunicação para as partes 

interessadas, a saber, todas têm os seus interesses. 
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Nesta ligação, entra a questão Q46, em que os respondentes analisaram em 

discordância parcial, em que a organização avalia o progresso que direciona as metas 

identificadas pelas partes interessadas relacionadas à gestão de riscos. Este fator 

precisa ser ajustado na organização, a considerar que é um processo bidirecional, 

como posto pela ABNT (2009), em que a comunicação se dá sistematicamente entre 

a organização e as partes interessadas. Como se sabe, há um contexto interno e um 

contexto externo, e nestes, há partes interessadas, e essas partes têm os seus 

objetivos, suas percepções, seus valores. Logo, antes de se tomar qualquer decisão, 

é preciso considerar as partes interessadas, como elas podem ser afetadas, ou como 

a organização, em conjunto, pode se perceber afetada. Então, esse processo envolve 

as necessidades dessas partes interessadas, e essa gestão baseia-se nas 

informações disponíveis, considerando uma chamada retroalimentação das partes 

interessadas. 

As partes interessadas precisam ser ouvidas, o que configura uma gestão de 

riscos com caráter inclusivo e transparente. Para que a gestão de risco continue 

ocorrendo de forma atualizada e seja deveras pertinente, as partes interessadas 

devem ter voz e suas informações, conhecimentos e opiniões precisam ser 

considerados para que se determinem os critérios de risco. Além dos fatores 

apontados, no que tange esses interesses, não podem ser relegados ao ostracismo 

os eventos de crise ou contingência, uma vez que devem também ser comunicados 

(WESTERMAN, 2008). 

Por fim, a questão Q47, a única do subdomínio vista em termos de 

concordância parcial, em que a organização reporta problemas de gestão de riscos 

para os conselhos superiores ou comitês relacionados a TI, ponto fundamental em 

uma organização. As considerações relativas à comunicação precisam perpassar 

todos os níveis, e quaisquer problemas de gestão de risco necessitam ser reportados 

também para o conselho ou comitê executivo. A comunicação, como supradito, 

precisa existir de forma contínua, ou seja, precisam existir informativos e relatórios 

que perpassem na organização, e não apenas para que saibam, mas porque tudo 

envolve o processo de tomada de decisões, e esta não pode ser dada de maneira 

aleatória, antes, considerando todas as partes envolvidas (WESTERMAN, 2008). 

Além dos pontos já trazidos, é primordial saber também que as distribuições 

das respostas foram postas em condições de valores mínimo e máximo, por permitir 

uma melhor visualização de possíveis divergências que apresentem significados nas 
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respostas e até mesmo para possibilitar a atuação enquanto proposição de estudos 

futuros que possam usar estes resultados como base para investigações. Ainda se 

acrescenta à análise e interpretação dos dados as respostas dos respondentes do 

subdomínio estudado, com a tabela 12 de frequência. 

 

Tabela 12 – Monitorar a gestão de risco 

Nível de 

Concordância 

1 = Discordo 

totalmente 

2 = Discordo 

parcialmente 

3 = Concordo 

parcialmente 

4 = Concordo 

totalmente 

Não sei 

responder 

Q44 9,4% 31,3% 25% 3,1% 31,3% 

Q45 9,4% 25% 25% 0% 40,6% 

Q46 12,5% 18,8% 25% 0% 43,8% 

Q47 3,1% 9,4% 31,3% 18,8% 37,5% 

Fonte: Elaborada pelo autor.  

 

Ponto relevante desta discussão é trazer o percentual de questionados que 

evidenciaram não saber responder aos elementos do subdomínio em questão. O 

questionamento Q46, com 43,8%, pode ser justificado pela própria dificuldade de 

entendimento da gestão de risco, em que tampouco reconheceriam como habilitar a 

avaliação do progresso da empresa a caminho das metas. A Q45, com 40,6%, 

complementa a questão anterior por reportar uma dificuldade de compreensão do 

monitoramento das metas e métricas de governança de riscos e processo de gestão 

em relação aos objetivos, muito embora ainda se saiba que envolve a análise das 

causas eventuais de desvios e as ações corretivas para resolver as causas raízes, 

apontando para a indispensabilidade dos cuidados com estes elementos. 

Vale ainda salientar que as outras duas questões (Q44 e Q47) também 

apresentam um número elevado de não respondentes, justificadas pela dificuldade de 

entendimento do escopo da gestão do perfil de risco dentro dos limites do apetite de 

risco e a ação de reportar quaisquer problemas de gestão de risco para o conselho ou 

comitê executivo. Interessante é rememorar o subdomínio anterior e encontrar as 

relações de dificuldades muito próximas, o que conduz a uma necessidade de 

aprofundamento desses saberes dentro do ambiente organizacional. 

É perceptível o grau de dispersão dos valores mínimo (1) e máximo (4). 

Contudo, é importante trazer que a distribuição de frequência supracitada se encontra 

nos níveis aceitáveis de normalidade, uma vez que não apresentam divergências de 
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percepção significativas por parte das respostas dos questionados. Ainda se 

acrescenta a importância da média e da mediana nesta compreensão e reitera-se a 

necessidade de aprofundamento do conhecimento dos elementos do subdomínio de 

monitoramento da gestão de risco, por ser ponto essencial na organização e por ter 

mostrado uma visão por parte dos respondentes de discordância parcial para quase 

todos, enquanto para apenas um dos questionamentos, uma concordância parcial. 

 
 

4.2.4 Garantir a otimização de recursos 

 

O processo visa garantir a disponibilidade e a otimização de recursos 

relacionados a TI para dar suporte aos objetivos organizacionais de modo eficiente 

otimizando custos de TI, buscando benefícios e se preparando para futuras mudanças 

(ISACA, 2012). 

 

4.2.4.1 Avaliar a gestão de recursos 

 

O subdomínio em questão examina continuamente e faz avaliações sobre a 

necessidade atual e futura relacionados aos recursos de TI, sobre as opções para a 

mobilização dos recursos, o que também inclui estratégias de terceirização, e 

princípios de atribuição e gestão para atender as necessidades da organização de 

maneira eficiente. Para a sua composição, estão somente três questionamentos (Q48 

a Q50), postas em condição de análise do grau de concordância mediante as 

respostas dos usuários que, por sua vez, dispõem-se pela análise descritiva conferida 

no Gráfico 17. 
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Gráfico 17 – Grau de concordância da avaliação na gestão de recursos 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

  

Realizando uma análise dos dados supracitados, é possível perceber que, 

dentro do subdomínio de avaliação da gestão de recursos, a média e a mediana 

apontam para, respectivamente, 2,79 e 2,67. Em síntese, é possível afirmar que os 

respondentes exteriorizam uma visão pautada na concordância parcial sobre os 

elementos deste subdomínio, pautado na necessidade de uma maior condensação de 

conhecimentos para um plano de desenvolvimento de competências e orientação para 

alocação de recursos para a área de TI. 

Voltam-se olhares também para essa compreensão em nível de concordância 

parcial por parte dos respondentes para as necessidades de recursos da organização 

enquanto atendimento de maneira ideal, alocados de forma a atender melhor às 

prioridades quando se tratar de restrições orçamentárias e a utilização de recursos 

eficientemente diante da viabilidade econômica da organização, o que demonstra  

interesse por tal entendimento e suscita novamente as possibilidades de uma 

organização que deve examinar e avaliar continuamente as necessidades de recursos 
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de TI, viabilizando alternativas para que a movimentação de recursos se dê 

eficientemente. 

Apura-se sobre o grau de concordância que em termos de mediana, as 

questões mais bem avaliadas (3,00) são a Q49 e a Q50, presumindo que os recursos 

são alocados para um melhor atendimento às prioridades diante das restrições 

orçamentárias e que se usam recursos de forma eficiente. Contudo, em nível de 

discordância parcial (2,00) estão as necessidades de recursos atendidas de forma 

ideal. Em igual, nos níveis de média, este questionamento também está em 

discordância parcial, com 2,23, apontando para esta verificação e resolução de 

problemas. Para as mais bem avaliadas em quesito de média, estão, respectivamente, 

as questões Q50 e Q49. Nesta visão, buscam-se saberes teóricos que possibilitem 

uma discussão mais pontuada da visão dos respondentes para cada elemento deste 

subdomínio. 

As três questões (Q48, Q49 e Q50) encaixam muito bem para uma justificativa 

da importância dentro da empresa, tratando-se, portanto, de um ponto visto de forma 

conjunta. As necessidades de recursos da organização precisam ser atendidas de 

forma ideal, os recursos devem ser alocados para um melhor atendimento às 

prioridades diante de restrições orçamentárias e a organização precisa utilizar 

recursos eficientemente conforme a viabilidade econômica da organização 

(FAGUNDES, 2011). 

Para um melhor entendimento desses recursos, reporta-se aos estudos de 

Penrose (2009), onde a autora define a empresa como uma coleção de recursos e 

que, por isso, é elementar conhecer adequadamente quais são esses recursos para 

que se consiga aumentar a eficácia e a rentabilidade da organização. E, somente os 

conhecendo bem, consegue-se atender às necessidades. Os recursos também 

podem ser utilizados de diversas formas para atender aos objetivos da empresa, 

considerando as decisões administrativas, e eles também podem ser classificados 

como físicos e tangíveis, que é o caso dos equipamentos, matéria-prima, produtos; ou 

intangíveis, que trata das habilidades técnicas, recursos humanos, serviços de gestão 

(FAGUNDES, 2011). 

Outro ponto a ser discutido dentro da questão Q48 é o entendimento da ligação 

entre os recursos de uma empresa com a vantagem competitiva que se sustenta, uma 

vez que a organização adquire essa vantagem ao passo em que explora suas forças 

internas. Logo, os recursos também podem abranger a informação e o conhecimento, 
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os atributos, os ativos, as capacidades e os processos organizacionais. Na questão 

Q49, importa trazer que princípios precisam existir para que se oriente a alocação e 

gestão de recursos e capacidades para que a TI possa atender às necessidades da 

empresa, sobretudo, de acordo com as prioridades e as restrições orçamentárias 

(BARBOSA, 2013). 

O planejamento dos recursos precisa visar procedimentos formais ou informais 

que atinjam a estratégia concebida pela organização. As decisões de investimento 

precisam considerar a viabilidade econômica da organização, fortalecendo a posição 

estratégica da empresa, mas sempre tendo consciência de que as decisões de 

investimento influenciam diretamente no desempenho organizacional. Os recursos 

não podem simplesmente não sofrer um ajuste. Eles necessitam ser precisamente 

alocados para que se garanta o retorno do investimento e, consequentemente, se 

adotem melhorias do processo organizacional. E ainda deve-se fomentar uma cultura 

de otimização dos recursos disponíveis na organização (BARBOSA, 2013). 

Este ponto trazido pela questão Q50 sobre a viabilidade econômica da 

organização em consonância com a utilização eficiente dos recursos reflete 

diretamente na expectativa das partes interessadas. Sem dúvida, as partes 

interessadas objetivam compreender onde e como os seus recursos estão sendo 

utilizados e o principal olhar destas pessoas é a gestão por resultados. Por exemplo, 

a aquisição de um computador não é garantia alguma de um aumento da 

produtividade da empresa, mas sim a forma que este recurso será utilizado 

(FAGUNDES, 2011). 

Todo recurso precisa e deve ser utilizado de forma racional direcionando 

sempre os esforços para a criação de valor na organização, sobretudo, porque nem 

sempre se tem um número alto de recursos, então, deve-se buscar o melhor 

aproveitamento deles e a governança de TI atua neste sentido. O retorno precisa 

existir, sobretudo, quando se há um alto volume de investimento, e há as pressões 

competitivas, em que influências externas podem forçar as organizações a decidirem 

mais rapidamente sobre a alocação desses recursos e tudo isto precisa estar alinhado 

com as estratégias da empresa. Portanto, a gestão de recursos propõe o mais pontual 

uso dos investimentos e o gerenciamento mais adequado dos recursos críticos de TI 

(FAGUNDES, 2011). 

Além dos pontos já revisados, assentam-se também as distribuições das 

respostas concedidas pelos questionados em razões de valores mínimo e máximo. 
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Esta relação pode ter sua importância compreendida por possibilitar uma visão mais 

aprofundada para casos de discrepância entre as respostas dos questionados. Até 

mesmo em caso de haver discrepâncias nestes valores, podem ser erguidos estudos, 

e estes dados servirão como suporte para estas investigações. Portanto, a tabela 13 

soma a análise e interpretação dos dados em estudo com a distribuição das respostas 

sobre o subdomínio estudado. 

 
Tabela 13 – Avaliar a gestão de recursos 

Nível de 

Concordância 

1 = Discordo 

totalmente 

2 = Discordo 

parcialmente 

3 = Concordo 

parcialmente 

4 = Concordo 

totalmente 

Não sei 

responder 

Q48 21,2% 27,3% 42,4% 0% 9,1% 

Q49 3% 21,2% 39,4% 24,2% 12,1% 

Q50 3% 15,2% 39,4% 36,4% 6,1% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Ainda neste subdomínio, depois de vistas as filiações teóricas de cada 

elemento, importa verificar o número de não respondentes para alguns 

questionamentos. Neste caso, vê-se, em linhas gerais, que foi um número baixo, ou 

seja, a maioria dos questionados souber responder aos questionamentos em níveis 

de discordância total ou parcial e concordância total ou parcial. Apenas a Q49 teve 

um percentual de 12,1%, que pode ser entendido pela dificuldade em compreender a 

definição dos princípios para a orientação da alocação e gestão dos recursos e 

capacidades para que a TI possa atender estar atendendo às necessidades da 

organização, com a maturidade e a necessária capacidade de acordo com as 

prioridades confirmadas e previamente acordadas, bem como as restrições 

orçamentárias. 

Vê-se que os valores mínimos (1) e máximo (4) estão dispersos. Contudo, a 

distribuição da frequência ainda está dentro dos níveis de normalidade deste 

subdomínio, uma vez que mesmo dispersos, não apresentam divergências 

significativas de entendimento. Ademais, ainda se acrescenta e se reafirma a média 

e mediana enquanto elementos primordiais na compreensão dos respondentes e 

reitera-se que a maioria dos respondentes compartilha a mesma percepção que está 

representada pela média e pela mediana, a saber, a maior parcela que respondeu 

concorda em nível parcial. 
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4.2.4.2 Direcionar a gestão de recursos 

 

Este subdomínio tem por prática de governança a garantia da implementação 

de princípios de gestão de recursos para possibilitar a permissão da utilização de 

forma eficiente dos recursos de TI ao longo do alcance dos seus ciclos de vida 

econômicos. Nesta compreensão, compõe-se por seis questionamentos (Q51 a Q56), 

submetidos a uma análise do grau de concordância de forma individual, conforme as 

respostas concedidas pelos questionados e que se vê no gráfico 18 diante da 

demonstração da análise descritiva em razões de média, mediana, mínimo e máximo. 

 
Gráfico 18 – Grau de concordância do direcionamento na gestão de recursos 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Ao se realizar uma análise destes dados, é possível conferir que dentro do 

subdomínio de direcionamento da gestão de recursos, a média e a mediana estão 

direcionando, respectivamente, para 3,03 e 2,83. Em suma, é possível afirmar que os 

respondentes apresentam uma percepção baseada na concordância parcial dos 

elementos deste subdomínio, o que pode também remeter às determinadas 

compreensões. 
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Na fuga desta compreensão parcial apresentada pelos respondentes para 

quase todos os elementos, está a questão Q51, que trata da organização delegar 

pessoas para a execução da gestão de recursos, apresentando uma mediana (2,00), 

que denota uma discordância parcial. Em função da mediana, as questões mais bem 

avaliadas (3,00) estavam em nível de concordância parcial, que foram a Q52, Q53, 

Q54, Q55 e Q56, tratando da organização enquanto possuinte de métricas definidas 

para a gestão de recursos de TI, a adoção de estratégias de gestão de recursos de TI 

acordados com a alta administração, o planejamento de recursos de TI, o alinhamento 

entre a gestão de recursos, o planejamento financeiro da organização e RH da 

organização, e o controle sobre a arquitetura de TI. 

Em razões de média, como a questão menos bem avaliada, com 2,57, está a 

questão Q54, que trata de a organização possuir um planejamento adequado para 

promover a proteção dos recursos de TI. A questão mais bem avaliada, por sua vez, 

é a Q53, com média 3,36, que se refere a organização na ação de adoção de 

estratégias de gestão de recursos de TI acordados com a alta administração. A fim de 

uma melhor compreensão, recorre-se ainda a voz teórica que respalde a relação dos 

elementos deste subdomínio com as afirmativas concedidas pelos respondentes. 

Para início, importa discutir a respeito da questão Q51, a única do subdomínio 

que teve, em função da mediana, uma avaliação pautada na discordância parcial, 

porém, que é de extrema importância, uma vez que a organização precisa delegar 

pessoas para executar a gestão de recursos. Como já abordado no subdomínio 

anterior, é essencial que os recursos sejam bem alocados para agregar valor e, para 

tanto, não pode ser feito de forma aleatória, muito menos por qualquer pessoa. É 

preciso existir pessoas capacitadas para o exercício dessa gestão. O gerenciamento 

de recursos de TI é um serviço extremamente importante em qualquer modelo de 

governança, por isso, necessita-se de profissionais competentes e a equipe, em si, 

precisa estar adequadamente preparada para observar, identificar e solucionar 

qualquer situação que se distancie dos objetivos organizacionais (LUNARDI; 

BECKER; MAÇADA, 2012). 

Esse gerenciamento é complexo, por isto, é imprescindível que seja 

administrado por pessoas estratégicas com conhecimento comprovado para atender 

a este ambiente. Até mesmo porque essas pessoas terão prazos de resposta e 

solução e precisarão emitir relatórios e pareceres para que seja possível o 

monitoramento e acompanhamento dos desempenhos da organização. Se os 
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recursos de TI bem empregados são estratégias para o crescimento de uma 

organização, a escolha das pessoas é parte essencial nesta tarefa. A liderança desta 

atividade é essencial para que se tenha estratégia e controle (LUNARDI; BECKER; 

MAÇADA, 2012). 

O pessoal responsável pela gestão de recursos precisa ter conhecimento, 

habilidades e atitudes para que as atividades sejam bem-sucedidas e a tomada de 

decisão ocorra de maneira ideal. Ainda toda organização tem as suas partes 

interessadas e buscam os seus objetivos e, nessa perspectiva, somente uma boa 

prática conseguirá trabalhar para fins de negociação e decisão entre os interesses de 

valor das variadas partes que sejam importantes. Desenvolver recursos é, antes de 

qualquer coisa, desenvolver pessoas, pois as tarefas só serão devidamente 

executadas quando a equipe dominar as competências precisas. Portanto, este é um 

ponto crucial ao desenvolvimento da organização (LUNARDI; BECKER; MAÇADA, 

2012). 

Além da determinação e capacitação de quem estará gerindo esses recursos 

da organização, é notório que, como apontado pela questão Q52, a organização 

possui métricas previamente definidas para a gestão de recursos de TI. Não se trata 

somente de estar em observação, mas as métricas atuam também enquanto 

atividade, enquanto ação. E nada melhor que agir observando a produtividade, o 

desempenho, o resultado e a agregação de valor trazidos pela gestão de recursos de 

TI, portanto, nisto, reside a sua importância. Quando as métricas são claras, elas 

permitem que os gestores possam fazer certas comparações e estabelecer 

parâmetros que evidenciem erros e possibilitem buscar ajustes que levem à melhoria 

daquela organização (SOUZA, 2017). 

Este foi um dos pontos menos bem avaliados pelos respondentes, por isso, é 

importante o seu esclarecimento. Estas métricas precisam estar relacionadas ao 

desempenho dos recursos, a quantidade de requisições que foram atendidas por 

determinado setor ou serviço e também ao tempo de disponibilidade, por exemplo. É 

elementar que se estimem recursos, que a equipe saiba como conduzir este processo 

e veja de forma atenta as quantidades e características necessárias à conclusão de 

um projeto. Mas, mais ainda, que se consolidem formas de verificação, de mudança, 

de pontapé para a ação, que mensure, sobretudo, porque envolve questões 

econômicas, e neste cenário de mudanças velozes que há, se cobra uma 

maximização destes recursos nas organizações. A função da TI é um dos principais 
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ativos e por isso o seu gerenciamento precisa ter meios que o faça ser coerente com 

as estratégias de uma organização. Então, as métricas se comportam como um 

elemento-chave para desenvolver valor de negócio da TI (LUNARDI; BECKER; 

MAÇADA, 2012). 

Compreendendo que deve haver pessoal capacitado e métricas, ainda é 

essencial que a organização, como proposição da questão Q53, adote estratégias de 

gestão de recursos de TI que sejam acordados com a alta administração. Nada é mais 

eficaz do que retornar aos saberes sobre comunicação. As partes interessadas 

precisam ser comunicadas e os objetivos precisam sempre considerar todas as partes 

interessadas. Considerar a gestão de recursos com toda a sua potencialidade, é mais 

simples compreender que suas decisões também envolvem a sua alta administração, 

que precisa compreender os seus objetivos para fins de alinhamento estratégico 

(SOUZA, 2017). 

Quando a alta administração é parte ativa dessa gestão, há enormes 

possibilidades de maximização dos benefícios para toda a empresa. A gestão precisa 

estar alinhada, sobretudo, porque deve atender às expectativas das partes e gerar 

retorno para as organizações. E esta ligação possibilita sempre reformular as 

estratégias organizacionais como facilitar os processos decisórios. As organizações 

precisam estar sempre atentas à alta competitividade do cenário atual, e sobre isso, 

é importante dizer que a TI deve atuar enquanto uma ferramenta estratégica para que 

se consiga executar os objetivos, e nesta partilha, não se pode deixar de afirmar que 

esses objetivos só podem ser realmente atendidos quando os recursos da TI estão 

congruentes com a missão e as finalidades centrais da organização (LUNARDI; 

BECKER; MAÇADA, 2012). 

Em se tratando da questão Q54, a questão menos bem avaliada deste 

subdomínio, em que a organização deve possuir um planejamento para proteção de 

recursos de TI, se desperta tão somente a necessidade deste ponto, uma vez que os 

recursos têm uma relação direta com os ativos da empresa, o que envolve pessoas, 

tecnologia e processos. Estes pontos podem ajudar a organização a atingir os seus 

objetivos e, diante disto, os mais variados recursos, que envolve tanto os recursos 

humanos quanto os financeiros e, por fim, os tecnológicos precisam estar protegidos 

(LUNARDI; BECKER; MAÇADA, 2012). 

No tocante ao questionamento Q55, avaliada em nível de concordância parcial, 

a organização deve possuir alinhamento entre a gestão de recursos e o planejamento 
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financeiro da organização e RH da organização. Esta junção se deve ao fato de que 

o valor não se trata somente do retorno financeiro, antes, de significados estratégicos 

que impactam diretamente a organização. Logo, criar valor é mais que criar dinheiro, 

é obter benefícios por meio da otimização dos custos dos recursos ao passo em que 

se aperfeiçoa este cenário. Não se trata, pois, tão somente de implantar práticas 

melhores de gestão, mas sim do alinhamento da gestão de recursos com os recursos 

humanos dentro do planejamento financeiro da organização (WELL; ROSS, 2004). 

Em viés de conclusão deste subdomínio, ainda se traz a visão da questão Q56, 

vista também em concordância parcial, em que a organização possui o controle sobre 

a arquitetura de TI. A arquitetura de TI é parte essencial da TI, uma vez que planeja, 

estrutura, desenvolve e monitora soluções tecnológicas, conforme as necessidades 

de negócio da organização. Dentre essas soluções, pode-se citar a manutenção de 

um serviço, outros produtos ou um novo sistema. Ter esse controle é essencial, uma 

vez que pode aumentar o desempenho dos processos, já que os automatiza e 

padroniza, pode também garantir a disponibilidade, pois colabora com a criação de 

planos de continuidade de sistemas, distribui melhor os recursos e alinha 

estrategicamente a TI com a organização por permitir uma visão mais ampla (WELL; 

ROSS, 2004).  

Além dos pontos vistos, também é possível assentar as distribuições das 

respostas, uma vez que foram devidamente postas em consonância com os valores 

mínimo e máximo para oportunizar uma visualização muito mais aperfeiçoada de 

possíveis divergências que possam surgir e apresentar significados nas respostas 

concedidas pelos questionados e até mesmo, havendo, atuar como um suporte para 

o estudo de questões e investigações futuras. Desta forma, na tentativa de acréscimo 

à esta investigação, dispõem-se as respostas dos respondentes em relação ao 

subdomínio apresentado, com a tabela de frequência 14. 

 
Tabela 14 – Direcionar a gestão de recursos 

Nível de 

Concordância 

1 = Discordo 

totalmente 

2 = Discordo 

parcialmente 

3 = Concordo 

parcialmente 

4 = Concordo 

totalmente 

Não sei 

responder 

Q51 0% 0% 51,5% 27,3% 21,2% 

Q52 3% 12,1% 33,3% 3% 48,5% 

Q53 0% 0% 42,4% 24,2% 33,3% 

Q54 9,1% 12,1% 39,4% 3% 36,4% 
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Q55 3% 9,1% 39,4% 18,2% 30,3% 

Q56 0% 9,1% 54,5% 24,2% 12,1% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Ainda é de interesse debater a respeito do alto número de questionados que 

não souberam responder a alguns elementos deste subdomínio. Para início, vê-se a 

questão Q52, com 48,5%, o que evidencia que não se reconhece a comunicação que 

deveria existir, bem como a organização deveria impulsionar a adoção de estratégias 

de gestão de recursos, princípios e também planos de recursos, e ainda estratégias 

de arquitetura corporativa adotadas. Em seguida, está o questionamento Q54, com 

36,4%, que, assim como a Q52, envolve o planejamento para a proteção dos recursos 

de TI. 

Depois, é possível ver o número elevado de questionados que não souberam 

responder a questão Q53, num total de 33,3%, evidenciando a dificuldade de 

compreensão sobre as estratégias de gestão de recursos de TI em relação à alta 

administração. Esta realidade não é apenas destas questões, mas também das 

demais. A única que teve um percentual de não respondentes abaixo de 20% foi a 

Q56, mostrando que os respondentes compreendem que a organização possui o 

controle sobre a arquitetura de TI, contudo, ainda há muito que ser investigado e 

compreendido. 

Apesar de existir dispersão entre os valores mínimo (1) e máximo (4), ainda se 

convém inferir que a distribuição da frequência se encontra dentro dos níveis de 

normalidade, uma vez que não apresentam divergências significativas de percepções 

e justifica a importância de observar para estes valores, como já supradito. Portanto, 

é essencial trazer que a média e a mediana se comportam como elementos de grande 

auxílio para a compreensão da percepção dos questionados. Por fim, cumpre aludir 

que a maioria dos questionados compartilha da percepção em sua concordância 

parcial, em virtude da média e mediana. 

 
 

4.2.4.3 Monitorar a gestão de recursos 

 

Para o subdomínio de monitoramento da gestão de recursos, cumpre enquanto 

práticas de governança monitorar as principais metas e métricas dos processos de 
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gestão de recursos e estabelecer como desvios ou problemas serão identificados, 

rastreados e reportados para correção. Para a constituição deste subdomínio, 

estabelecem-se um total de três questionamentos (Q57 à Q59). Todas estas questões 

foram devidamente submetidas à uma análise que verificava o grau de concordância 

de cada uma em conformidade com as respostas concedidas pelos questionados e 

que estão demonstradas no gráfico 19 diante da análise descritiva. 

 

Gráfico 19 – Grau de concordância do monitoramento a gestão de recursos 

 

Fonte: Elaborada pelo autor.  

 

Em uma análise dos dados supracitados, é possível averiguar que dentro do 

subdomínio de monitoramento da gestão de recursos, a média e a mediana estão 

indicando em exatos e respeitantes valores de 2,80 e 3,00. Em linhas gerais, é 

admissível atestar que os respondentes salientam uma perspectiva de compreensão 

pautada em uma concordância inteiramente parcial sobre os elementos que compõem 

este subdomínio. 
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Convém verificar também a compreensão da visão de que os itens 

estabelecidos são para os respondentes ainda fragmentados, muito embora se 

aproximem dos desejados níveis de concordância totalizada. Em se tratando do grau 

de concordância, todas as questões Q57, Q58 e Q59 apresentam mediana (3,00), o 

que indica concordância parcial. Em se tratando da média, com 2,60, a questão menos 

bem avaliada é a Q57, em que a organização utiliza métricas ou metas para monitorar 

a alocação de recursos. Já a mais bem avaliada é a Q59, com 2,96, onde se percebe 

a compreensão de que a organização monitora e como é feita a utilização de recursos 

relacionados aos objetivos de TI previamente estabelecido e acordado. 

Estes indicadores apontam para a existência de uma percepção média para o 

subdomínio avaliado e sugere a identificação de que exista certa insuficiência no 

processo de monitoramento de metas e métricas dos processos de gestão, enquanto 

a organização deve passar a executar o monitoramento destas nos processos de 

Governança de TI e também dos recursos para se tornar possível a definição de como 

serão corrigidos os problemas que possam ser identificados, rastreados e reportados. 

Para um melhor entendimento, ainda é proficiente examinar possíveis razões para 

esta compreensão parcial dos critérios do subdomínio abordado, o que pode ser visto 

diante da discussão teórica de cada elemento que o compõe. 

No concernente a questão Q57, em que há concordância parcial, a organização 

utiliza métricas ou metas para monitorar a alocação de recursos. É essencial que o 

gerenciamento dos recursos de TI desenvolva estratégias de monitoramento de 

sistemas, equipamentos, serviços, e os recursos, de forma geral. Ao se estabelecerem 

metas e métricas, é possível ter uma visão continuada sobre o desempenho de cada 

recurso que é importante ao funcionamento da TI e isso permite que qualquer 

irregularidade ou desequilíbrio seja identificado de forma instantânea e em tempo hábil 

para correção, antes que traga danos maiores à organização (SOUZA, 2017). 

São necessárias métricas claras em relação ao desempenho dos recursos. 

Somente é possível gerenciar quando se é possível medir. É através das métricas que 

se possibilita o gerenciamento de qualquer aspecto da organização, uma vez que 

possibilitam uma avaliação mais factual do trabalho que está sendo realizado e 

possibilita a identificação de oportunidades de melhoria. Com as métricas, é possível 

também atuar nas tomadas de decisões, porque, conhecendo a atuação dos recursos, 

é possível alocá-los da melhor forma possível para que se alinhem aos objetivos e 

particularidades que cada negócio tem (SOUZA, 2017). 
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Ainda muito importante é a questão Q58, uma vez que a organização deve se 

preocupar em monitorar os fornecedores de TI. A relação com os fornecedores é um 

forte aliado da gestão de TI, sobretudo, no que concerne à difusão de conhecimentos 

e o reprocessamento dos recursos humanos. Os fornecedores de TI precisam ser 

monitorados, já que não é somente importante verificar o produto ou o serviço que ele 

está oferecendo. Questões como apresentação profissional, desempenho em relação 

aos prazos, as próprias condições comerciais precisam ser contempladas 

(FAGUNDES, 2011). 

Quando há esse monitoramento, se assegura que aquele fornecedor esteja 

agregando valor à organização, não apenas enquanto ao que se presta, mas ao que 

se soma. O fornecedor de TI precisa atender às necessidades da organização, ter 

certificações, uma vez que o serviço precisa ser prestado de forma profissional. O 

atendimento necessita ser rápido para atender a produtividade da empresa, requer 

escalabilidade para caso de aumento de demanda, exige suporte capacitado, entre 

outros pontos. Então, a monitoração envolve muito da revisão dos pontos que foram 

vistos para a aceitação inicial daquele fornecedor. Como qualquer outra parte de um 

negócio, o monitoramento permite mudanças, conforme os objetivos da organização 

(FAGUNDES, 2011). 

Como último elemento deste subdomínio, também visto em termos de 

concordância parcial, está a questão Q59, em que a organização monitora como é 

feita a utilização de recursos relacionados aos objetivos de TI acordados. É necessário 

o monitoramento dos recursos concedidos e designados para as partes do projeto 

para que se garanta que estejam liberados nos momentos oportunos, nos locais 

corretos e na quantidade satisfatória para aumento da produtividade. Uma vez 

monitorados, é possível saber se a utilização dos recursos que ocorre de forma real 

está ou não em conformidade com a utilização dos recursos que se planejou, e assim, 

caso detectado algum desvio, há a possibilidade de execução de ações corretivas que 

melhorem o desempenho da organização. É importante ainda salientar que esse 

monitoramento, em geral, resulta em relatórios sobre o desempenho do trabalho 

(BARBOSA, 2013). 

Inscrevem-se ainda as distribuições das respostas, que foram alocadas 

também em razões de consonância com os valores mínimo e máximo. Este fator se 

justifica pela permissão de uma melhor visualização de possíveis divergências que 

possam apresentar significados nas respostas e até mesmo para possibilitar uma 
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atuação de proposição de estudos futuros com base nos resultados encontrados. 

Desta forma, para acrescentar à análise e interpretação dos dados em estudo, 

distribuem-se as respostas dos questionados diante do subdomínio aqui estudado, 

conforme a tabela 15 de frequência. 

 
Tabela 15 – Monitorar a gestão de recursos 

Nível de 

Concordância 

1 = Discordo 

totalmente 

2 = Discordo 

parcialmente 

3 = Concordo 

parcialmente 

4 = Concordo 

totalmente 

Não sei 

responder 

Q57 3% 18,2% 39,4% 0% 39,4% 

Q58 3% 21,2% 30,3% 15,2% 30,3% 

Q59 0% 12,1% 48,5% 9,1% 30,3% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Ponto importante desta discussão é o alto número de questionados que não 

souberam responder aos questionamentos. Em ordem, vê-se como maior o 

questionamento Q57, com 39,4%. Uma possível justificativa para estes percalços 

pode ser a dificuldade em compreender quais são essas métricas e 

consequentemente como monitorar a alocação e otimização dos recursos de acordo 

com os objetivos e prioridades da organização usando as metas e métricas acordadas. 

Depois, dá-se voz às questões Q58 e Q59, ambas com 30,3% de questionados 

que declaram não saber respondê-las. Em relação à primeira, apresenta-se a 

necessidade de maior entendimento sobre o monitoramento de estratégias de 

fornecedores, estratégias de arquitetura corporativa, recursos e capacidades de TI 

para garantir que as necessidades atuais e futuras da organização possam ser 

cumpridas. À segunda, potencializa-se a necessidade de compreensão sobre o 

monitoramento do desempenho de recursos aos objetivos acordados, bem como a 

análise da causa de desvios e a iniciativa de medidas corretivas para que se torne 

possível à resolução das causas raízes. Então, por falta desta compreensão, devem 

ter surgido as dificuldades nas respostas. 

É possível ver um grau de dispersão dos valores mínimo (1) e máximo (4). 

Contudo, embora se tenha esta visualização, é factível inferir que a distribuição da 

frequência se encontra dentro da normalidade, uma vez que não apresenta 

divergências que tenham uma expressão significativa na percepção dos 

respondentes. Esta questão possibilita visualizar que a média e a mediana são 



130 
 

elementos de extrema importância para que se entendam as respostas concedidas 

pelos questionados. E, também, para a compreensão de que partilham da mesma 

percepção representada pela média e pela mediana, a julgar a maior parcela dos 

respondentes concorda parcialmente. 

 
 

4.2.5 Garantir a transparência para as partes interessadas de recursos 

 

O processo visa garantir transparência na medição e a comunicação do 

desempenho e da conformidade corporativa de TI para as partes interessadas, 

através de metas e métricas mitigando ações de melhorias assegurando o 

alinhamento entre estratégia corporativa e estratégias de TI (ISACA, 2012). 

 
 
4.2.5.1 Avaliar requerimentos de reporte das partes interessadas 

 

Este subdomínio examina e julga continuamente os requisitos atuais e futuros 

de comunicação e reporte às partes interessadas, incluindo requisitos de reporte 

obrigatórios e comunicação com outras partes interessadas bem como estabelece os 

princípios para a comunicação. Neste subdomínio, verifica-se um total de quatro 

questionamentos (Q60 à Q63), e que todos foram postos à análise do grau de 

concordância de cada questão mediante as respostas dos usuários, o que se 

demonstra pela análise descritiva previamente conferida no Gráfico 20. 
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Gráfico 20 – Grau de concordância da avaliação dos requerimentos de reporte das partes 

interessadas 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Fazendo-se a análise dos dados, é permissível conferir que dentro do 

subdomínio de avaliação de requerimentos de reporte das partes interessadas, a 

média e a mediana apontam para respectivamente 3,07 e 3,00. Desta forma, é 

possível inferir que os questionados, ao apresentarem suas respostas, exteriorizam 

uma visão com base em concordância parcial, tanto em função da média quanto da 

mediana, sobre cada um dos elementos do subdomínio estudado. 

Ponto de destaque do estudo é a percepção da visão dos respondentes sobre 

cada um destes elementos e dentro de cada um é possível que em cada um dos 

elementos, a se considerar a percepção dos respondentes. Além disso, ainda se vê 

saberes fragmentados, apesar de se aproximarem dos níveis de concordância 

totalizada que são os pretendidos. Mas, ainda assim, todas as questões deste 
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subdomínio foram bem avaliadas, embora se aponte a necessidade de melhoras no 

refinamento de escopo e feedback (ISACA, 2012). 

Em se tratando do grau de concordância pela mediana, vê-se que todas as 

questões foram em igual avaliadas (3,00). Já, em razões de média, todas estiveram 

em grau de igual ou superior a 3,00. É importante trazer os questionamentos Q61 e 

Q63, que tiveram as médias de, respectivamente, 3,10 e 3,19 e mostram uma 

concordância positiva nos pontos em que a organização examina os requisitos de 

reportes a outras partes interessadas relacionadas ao uso de TI e também em manter 

a comunicação com partes interessadas internas. Contudo, ainda se sugere 

estabelecer, de fato, modelos para a comunicação, examinando e julgando de forma 

contínua os requisitos de comunicação e reporte para as partes interessadas (ISACA, 

2012). Para tanto, também se faz necessário um debate teórico sobre os elementos 

deste subdomínio. 

A questão Q60, avaliada em termos de concordância parcial pelos 

respondentes, traz que a organização examina requisitos de reporte obrigatórios 

relacionados ao uso de TI. Contudo, é preciso discutir que este ponto precisa ser 

integralmente cumprido. É somente através de uma comunicação eficaz de projetos 

que se assegura a geração, a coleta, a divulgação, a armazenagem e as disposições 

finais adequadas para um projeto.  O reporte necessita existir e, portanto, é essencial 

examinar os seus requisitos, ou seja, considerar o planejamento dessas 

comunicações, a saber, quem requer, qual, quando e como essa informação será 

gerenciada. Em se tratando do uso de TI, deve haver a coleta e a divulgação das 

informações durante todo o processo, comunicando o andamento, a medição e as 

previsões. No caso, precisam ser considerados a regulação, a legislação, commom 

law, contratual, incluindo também a extensão e a frequência (LUIZARI, 2014). 

No referente à questão 61, também em nível de concordância parcial, a 

organização deve examinar os requisitos de reportes a outras partes interessadas ao 

uso de TI. Há inúmeras partes interessadas em um processo de uma organização que 

necessitam saber a respeito do progresso e demais questões que surjam durante a 

execução. Somente através de um plano de comunicação sólido e de uma estratégia 

segura se consegue conservar atualizadas todas as partes interessadas de uma 

organização. Para tanto, não se pode considerar apenas um momento específico, mas 

o contexto geral, a saber, os processos passam por mutações e as mudanças ao longo 

do caminho precisam ser reportadas. Então, o plano de comunicação deve existir para 
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todas as fases do projeto e, sobretudo, é preciso considerar cada parte interessada, 

diante dos seus princípios, valores, anseios, e fornecendo ao público certo no 

momento certo e este plano precisa ser atualizado ao longo do projeto (ALVES, 2011). 

Sobre a questão Q62, em que os respondentes consideraram um nível de 

concordância parcial, a organização deve manter a comunicação com as partes 

interessadas externas. Este elemento precisa estar integralmente atendido, 

sobretudo, pelos benefícios dessa comunicação. Para que uma empresa se mantenha 

viva, é necessário haver a comunicação externa, uma vez que é por intermédio dela 

que se avoluma e potencializa a imagem da organização. É na comunicação externa 

que se enriquecem as relações para além do campo interno, e isto se desenrola de 

forma a apresentar aos mais variados públicos a visão e a missão da organização 

(MATOS, 2009). 

Muito dessa comunicação externa é concebida mediante as relações públicas, 

a propaganda, o marketing, uma vez que, por meio destes suportes, a empresa 

passará a ser mais visualizada pelo mundo corporativo. E, para garantir o melhor 

desenvolvimento dessas relações, devem-se evitar falhas de comunicação, 

sobretudo, externa. Portanto, surge uma necessidade de desenvolvimento de 

estratégias e ações para este sentido, em que se avalie o ambiente de trabalho, e se 

entenda que não se trata apenas de reportar uma informação, mas de garantir que a 

informação reportada gere entendimento entre as partes. Quando a comunicação 

externa é eficaz, são gerados valores à organização e a imagem da empresa é 

potencializada e consolidada (MATOS, 2009). 

Como último elemento deste subdomínio, está a questão Q63 que, como todas 

as outras, ainda está em uma percepção parcial, mas que é extremamente importante 

e precisa de revisões para que se compreenda em sua totalidade. Trata-se da 

organização manter a comunicação com as partes interessadas internas. Essa 

comunicação interna envolve os colaboradores, os acionistas, os gerentes, os 

gestores, os sócios e tantos outros, e objetiva, de modo sucinto, circular as 

informações, mas nunca sem considerá-las ou simplificá-las, antes buscando uma 

chegada e interpretação eficiente dessas informações (MATOS, 2009). 

Uma vez que as informações são transmitidas satisfatoriamente, a empresa 

passa a obter vantagens que envolvem o nível de satisfação dos stakeholders 

internos, uma maior interação entre os departamentos, a potencialização dos 

processos, entre outras. Conforme Matos (2009, p. 93), a comunicação interna “[...] é 
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uma ferramenta que vai permitir que a administração torne comuns mensagens 

destinadas a motivar, estimular, promover e agrupar integrantes de uma organização”. 

Logo, a comunicação interna possibilita credibilidade, informação rápida e precisa, 

transparência, alinhamento, resultados, além do desenvolvimento de relações 

interpessoais, que proporcionam a interatividade; por fim, gerencia essa saída e 

entrada de informações de forma que os objetivos da empresa possam ser atingidos. 

Em viés de finalização, têm-se as distribuições das respostas, a saber, foram 

também ajustadas em conformidade e tentativa de relação entre os valores mínimo e 

máximo diante da percepção dos respondentes sobre cada elemento que compõe a 

conjuntura deste subdomínio. Este fator é de extrema relevância por oportunizar uma 

visão mais clarificada de divergências que possam surgir entre as respostas dos 

questionados. No mais, na soma da análise e da interpretação dos dados em estudo, 

distribuem-se as respostas sobre o subdomínio estudado com a presente tabela 16 

de frequência. 

 

Tabela 16 – Avaliar requerimentos de reporte das partes interessadas 

Nível de 

Concordância 

1 = Discordo 

totalmente 

2 = Discordo 

parcialmente 

3 = Concordo 

parcialmente 

4 = Concordo 

totalmente 

Não sei 

responder 

Q60 3% 6,1% 42,4% 12,1% 36,4% 

Q61 3% 6,1% 33,3% 18,2% 39,4% 

Q62 6,1% 12,1% 33,3% 24,2% 24,2% 

Q63 6,1% 6,1% 33,3% 33,3% 21,2% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Outro ponto que merece destaque, além do debate teórico, é a análise do 

número elevado de pessoas que não souberam responder ao questionamento Q61, 

em um total de 39,4%, o que, em tentativa de compreensão, pode ser dado pela 

dificuldade em entender estes requisitos atuais e futuros de reportes a outras partes 

interessadas relacionadas ao uso de TI na organização, o que também inclui a 

extensão e a frequência. 

Em seguida, dá-se voz ao questionamento Q60, com 36,4%, que pode ser 

justificado pela dificuldade em compreender os requisitos atuais e futuros de reportes 

obrigatórios relacionados ao uso de TI na organização, o que engloba regulação, 
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legislação, commom law contratual, bem como perpassa pela extensão e a 

frequência. Os demais questionamentos (Q62 e Q63) também evidenciaram um 

número de respondentes que não souberam julgá-los, o que evidencia a importância 

da manutenção dos princípios para comunicação com as partes interessadas externas 

e internas, o que incluirá formatos e canais de comunicação, e ainda a aceitação e 

conclusão dos relatórios pelas partes interessadas. 

Embora seja visível o nível de dispersão entre os valores mínimo (1) e máximo 

(4), é possível confirmar que a distribuição da frequência se encontra em inteiro, 

dentro da normalidade, uma vez que não demonstra divergências de compreensão 

significativas entre as respostas concedidas pelos questionados. Ademais, convém 

trazer que a média e a mediana foram essenciais para compreender a visão dos 

respondentes, sobretudo, de que a parte máxima entende o subdomínio em uma 

perspectiva de concordância parcial. 

 
 

4.2.5.2 Orientar a comunicação e reporte com às partes interessadas 

 
Este subdomínio assegura o estabelecimento de comunicação e reporte 

eficazes às partes interessadas, incluindo mecanismos para garantir a qualidade e a 

integridade das informações, supervisão dos relatórios obrigatórios e a criação de uma 

estratégia de comunicação com as partes interessadas. Verificou-se um total de 

apenas três questionamentos (Q64 à Q66), em que todas estas foram colocadas 

diante de uma análise do grau de concordância de cada questão mediante as 

respostas dos usuários, devidamente demonstradas pela análise descritiva 

representada no Gráfico 21. 
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Gráfico 21 – Grau de concordância da orientação a comunicação e reporte às partes 

interessadas 

 

Fonte: Elaborada pelo autor.  

 

Em uma análise dos dados postos acima, é plausível confirmar que, dentro do 

subdomínio de orientação da comunicação e reporte com as partes interessadas, a 

média e também a mediana, estão indicando os exatos e respectivos valores de 2,93 

e 3,33. Em linhas gerais, pode-se assumir que os questionados evidenciam uma 

perspectiva baseada em níveis de concordância parcial sobre os elementos do 

subdomínio avaliado, indicando para uma percepção média. 

É possível também trazer que em razão da mediana e da média, o ponto mais 

bem avaliado pelos respondentes foi a questão Q66, mostrando que a organização 

atende aos pedidos de relatórios solicitados pelas partes interessadas. Contudo, vê-

se uma média e mediana menor nas demais questões (Q64 e Q65), em que tratam 

da organização enquanto possuinte de um mecanismo implementado para validação 

e aprovação de relatórios obrigatórios e também um mecanismo de análise eficaz dos 
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relatórios emitidos, com médias de, respectivamente, 2,65 e 2,63. Para tanto, convém 

trazer a voz teórica atuando numa compreensão dos elementos, a saber, identifica-se 

que a organização deve assegurar com eficácia essa comunicação e criar 

instrumentos que assegurem a integridade e qualidade das informações (ISACA, 

2012). 

No que concerne à questão Q64, vista em termos de concordância parcial, a 

organização deve possuir mecanismos implementados para a validação e a 

aprovação dos relatórios obrigatórios e a questão Q65, em que deve possuir 

mecanismos de análise eficaz dos relatórios emitidos, é importante destacar que, 

muito mais que gerar relatórios, é crucial garantir a sua precisão, confiabilidade e 

eficácia, sobretudo, porque, nestes relatórios, estão os registros e documentos das 

atividades de TI da organização. Se todo processo gera esses relatórios, eles 

necessitam ser precisos e confiáveis para que, ao analisá-los, com base nas 

informações fornecidas, as decisões sejam tomadas de forma segura, para que o 

caminho rumo aos objetivos da organização seja facilitado. Relatórios que não são 

confiáveis não servem para nada além de acúmulo de dados, e pode desestabilizar o 

processo decisório dos negócios (ISACA, 2012). 

No que trata a questão Q66, muito bem avaliada pelos respondentes, em que 

a organização atende aos pedidos de relatórios solicitados pelas partes interessadas, 

é elementar que esta ação seja cumprida. A informação precisa cumprir todos os 

critérios dos requisitos obrigatórios de reporte de TI para a organização. As partes 

interessadas precisam ser comunicadas e, para isso, necessitam dos relatórios 

gerados durante os processos existentes na organização. Daí a justificativa para sua 

confiabilidade. É com base nesses relatórios que as partes interessadas conseguem 

compreender se os seus objetivos, valores e percepções são considerados (ISACA, 

2012). 

É possível debater também as distribuições das repostas em função de mínimo 

e máximo, uma vez que podem demonstrar uma melhor oportunidade de visualização 

das possíveis divergências que podem surgir entre as respostas dos questionados e 

terem significados. Além disso, caso encontrado tais divergências, podem servir de 

apoio para estudos futuros. A Tabela 17 traz a distribuição das respostas conforme a 

frequência. 
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Tabela 17 – Orientar a comunicação e reporte às partes interessadas 

Nível de 

Concordância 

1 = Discordo 

totalmente 

2 = Discordo 

parcialmente 

3 = Concordo 

parcialmente 

4 = Concordo 

totalmente 

Não sei 

responder 

Q64 3% 18,2% 24,2% 6,1% 48,5% 

Q65 3% 18,2% 21,2% 6,1% 51,5% 

Q66 0% 0% 30,3% 33,3% 36,4% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Ponto de destaque neste subdomínio é o número elevado de questionados que 

não souberam responder em todos os questionamentos. Em sequência do maior 

percentual para o menor, tem-se a questão Q65, com 51,5%, em que os respondentes 

não identificam se a organização possui mecanismos de análise eficazes dos 

relatórios que são emitidos, apontando para a necessidade de maior aprofundamento 

deste ponto dentro da organização. Em seguida, está a questão Q64, com 48,5%, em 

que pode se justificar pelo desconhecimento desses mecanismos para validar e 

aprovar os relatórios obrigatórios. Por fim, está a Q66, com 36,4%, evidenciando-se 

pela necessidade de uma melhor orientação sobre o estabelecimento da estratégia 

de comunicação para as partes interessadas externas e internas. 

O grau de dispersão dos valores mínimo (1) e máximo (4) é perceptível, 

contudo, a distribuição da frequência encontra-se dentro dos níveis normais, uma vez 

que não demonstram divergências de percepção significativas na visão dos 

respondentes. Por fim, resta elucidar que a média e a mediana são elementos 

relevantes na compreensão dos questionados que, por sua vez, concordam em 

maioria na perspectiva parcial do subdomínio analisado. 

 

 

4.2.5.3 Monitorar a eficácia da comunicação com partes interessadas 

 
Para o subdomínio que visa o monitoramento da eficácia na comunicação às 

partes interessadas, verificou-se um total de duas questões (Q67 e Q68), em que 

foram submetidas à análise do grau de concordância de cada questão baseada nas 

respostas dos usuários devidamente demonstradas pela análise descritiva que pode 

ser observada na Tabela 18. 
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Tabela 18 – Grau de concordância do monitoramento a eficácia da comunicação com partes 

interessadas 

QUESTÃO MÉDIA MEDIANA MÍNIMO  MÁXIMO 

67. A organização analisa a eficácia dos 
mecanismos que garantem a confiabilidade dos 
reportes obrigatórios. 

3,06 3,00 2 4 

68. A organização analisa a eficácia dos 
mecanismos que garantem a comunicação com 
as partes interessadas externas e internas. 

2,94 3,00 1 4 

MÉDIA GERAL DAS QUESTÕES 3,00 3,00 1 4 

Fonte: Elaborada pelo autor.  

 

Em uma análise dos dados, é possível verificar que dentro do subdomínio de 

que monitora a eficácia da comunicação com às partes interessadas, a média e a 

mediana estão em exatos e respectivos valores de 3,00 e 3,00. Em linhas gerais, é 

pertinente afirmar que os respondentes apresentam uma visão que aponta para uma 

concordância parcial sobre o presente estudo. 

O ponto a se destacar neste estudo é o entendimento e a percepção dos itens 

elencados, dentre eles, a análise da eficácia de mecanismos que visam garantir a 

confiabilidade dos reportes obrigatórios e da comunicação com as partes interessadas 

externas e internas à organização, que são pontos que demonstram divisão entre os 

respondentes e apresentaram níveis de concordância parcial. 

Constata-se que as questões 67 e 68 foram avaliadas com grau de 

concordância parcial apontado pela mediana (3,00). Para um melhor entendimento, é 

oportuno debater a possível causa dessas respostas, de acordo com as teorias que 

se relacionam com tais questionamentos.  

A análise se faz importante pois benefícios são esperados quando a 

organização assegura com eficácia a comunicação e os reportes às partes 

interessadas, criando instrumentos que visam garantir a integridade e qualidade das 

informações (ISACA, 2012). 

Para a análise da eficácia dos mecanismos que garantem a confiabilidade dos 

reportes obrigatórios em que trata a questão 67, há a identificação das respostas como 

parcialmente presente na organização. Para garantir a confiabilidade dos reportes 

obrigatórios é de extrema importância que a organização adote um modelo de 
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comunicação acessível para haver um diálogo elevado e envolvimento no que é 

esperado da TI pelas partes interessadas para agregar valor à estratégia de negócio 

(SILVA, 2016). 

No que se refere à análise da eficácia dos mecanismos que garantem a 

comunicação com as partes interessadas externas e internas no que retrata a questão 

68, existe percepção parcial acerca deste item pois não é desenvolvido um programa 

de comunicação contínuo dentro da organização, mas sem uma análise precisa por 

parte da mesma.  Diante desse quadro, deve-se então elaborar um sistema de gestão 

da qualidade para que se possa alcançar uma melhoria contínua e coerente, tanto 

interna como externamente, para padronização e identificação de procedimentos. 

É importante destacar as distribuições das respostas em função dos valores 

mínimo e máximo, uma vez que demonstram uma melhor visualização de possíveis 

divergências entre as respostas dos respondentes. A Tabela 19 traz a distribuição das 

respostas conforme a frequência. 

 

Tabela 19 – Monitorar a eficácia da comunicação com partes interessadas 

Nível de 

Concordância 

1 = Discordo 

totalmente 

2 = Discordo 

parcialmente 

3 = Concordo 

parcialmente 

4 = Concordo 

totalmente 

Não sei 

responder 

Q67 0% 15,2% 21,2% 18,2% 45,5% 

Q68 3% 12,1% 21,2% 15,2% 48,5% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Pode-se destacar o número de respondentes que não souberam responder os 

questionamentos deste subdomínio. Para a questão 67, tem-se 45,5%, onde os 

respondentes não percebem tal análise realizada pela organização mesmo que 

incipiente, direcionando uma maior investigação neste quesito. Em sequência, a 

questão 68, com 48,5%, que deixa evidente a necessidade de a organização começar 

a analisar como o reporte interno e externo se realiza. 

Apesar dos valores mínimos (1) e máximos (4) estarem dispersos, é factível 

observar que a distribuição da frequência se encontra dentro da normalidade, 

portanto, não possui divergências significativas de percepções. Isso possibilita 

verificar que a média e a mediana são os elementos centrais no entendimento dos 

respondentes. Contudo, pode se verificar que em sua maioria os respondentes 
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partilham da mesma percepção representada pela média e mediana, a julgar pela 

maior parcela que respondeu que concordam parcialmente. 

 
 
4.3 Resumos dos pontos analisados 

 
Com isso pode-se destacar os pontos fracos encontrados na pesquisa através 

da figura 10, onde serão trabalhados planos de ação para oportunizar melhorias nos 

itens observados com mediana 1,00 e 2,00. 
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Figura 10 – Pontos de destaque conforme mediana 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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5 PLANO DE AÇÃO  

 
Como pode ser verificado nas questões 12, 38, 39 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48 e 

51, houve divergências relacionadas a mediana na coleta dos dados que se 

relacionam com a escala do grau de concordância dos respondentes. A fim de 

oportunizar melhorias, foi elaborado um plano de ação com o uso da metodologia 

5W2H a partir de um grupo focal com os tomadores de decisão da SUTIC, com intuito 

de elevar a confiabilidade e a qualidade da pesquisa. O mapa da figura 11 ilustra a 

correlação entre a missão e a visão institucional da SUTIC com o domínio EDM 

(Avaliar, Dirigir e Monitorar). 
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Figura 11 – Mapa de relacionamento Missão e Visão X EDM 

 

Fonte: Elaborada pelo autor.
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5.1 Criação de sistema de recompensa 

 

Plano de Ação 

EDM 01.02 

Data da Criação: 10/2019  

Responsável: Nichollas Rennah Chefe da Divisão de Suporte e Serviços 

Objetivo: Criação de sistema de recompensa para promover mudanças na cultura organizacional. 

O que Como Quem 
Quando 

Onde Porque Custo 
Início Fim 

1. Criar um método de 

gameficação na 

unidade de TIC para 

ranqueamento de 

desempenho de 

pessoal e possíveis 

recompensas por 

reconhecimento. 

 

1.1. Pesquisando casos de 

sucesso em 

organizações públicas 

ou privadas que 

implementaram a 

gameficação como 

sistema de 

recompensas. 

1.2. Fazendo estudos do 

funcionamento do 

processo de 

implantação da 

gameficação em 

organizações que 

obtiveram sucesso. 

1.3. Selecionando modelo a 

ser implantado próximo 

à realidade da 

organização. 

 

Nichollas 

Rennah 
02/2020 05/2020 

Todos os 

setores da 

SUTIC. 

Feedback 

imediato e 

direcionamento 

comportamental 

Sem custo 
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2. Diagnosticar o modelo 

selecionado para 

estudo 

 

2.1. Realizando o 

levantamento de 

requisitos para a 

concepção do sistema 

de gameficação. 

 

Nichollas 

Rennah / 

Fábio Braga 

07/2020 08/2020 

Todos os 

setores da 

SUTIC. 

Casos de 

sucesso facilitam 

a construção de 

um modelo ideal 

para o setor. 

Sem custo 

3. Planejar os objetivos 

estratégicos que devem 

ser alcançados com a 

gameficação. 

 

3.1. Utilizando o Plano de 

Desenvolvimento de TI 

(PDTI) como base para 

atingir os objetivos 

propostos. 

3.2. Criando objetivos que 

não são contemplados 

no PDTI da 

organização. 

 

Nichollas 

Rennah / 

Fábio Braga 

08/2020 09/2020 

Todos os 

setores da 

SUTIC. 

Os objetivos 

devem ser 

definidos para 

que se possa ter 

o caminho 

desejado a ser 

seguido pela 

organização. 

Sem custo 

4. Realizar o 

desenvolvimento da 

solução com base no 

contexto da 

organização. 

 

4.1. Analisando todas as 

informações obtidas 

para o desenvolvimento 

do sistema de 

gameficação. 

4.2. Escolhendo a 

plataforma para o 

desenvolvimento do 

sistema de 

gameficação. 

4.3. Definindo as regras do 

jogo. 

 

Nichollas 

Rennah / 

Fábio Braga 

10/2020 10/2020 

Todos os 

setores da 

SUTIC. 

Homologar a 

solução 

escolhida. 

Sem custo 
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5. Especificar os formatos 

de avaliação dos 

resultados com 

indicadores. 

 

5.1. Criando indicadores 

que irão permitir a 

avaliação do sistema de 

gameficação 

implantado.  

5.2. Criando uma aplicação 

web que mostrará em 

tempo real os 

indicadores de cada 

participante do jogo. 

Nichollas 

Rennah / 

Fábio Braga 

10/2020 10/2020 

Todos os 

setores da 

SUTIC. 

Quanto mais 

específicas e 

claras forem as 

metas ficará mais 

fácil as equipes 

entenderem e 

executarem 

ações para 

atingi-las. 

Sem custo 

6. Avaliar o 

funcionamento prático 

do processo de 

gameficação. 

 

6.1. Aplicando questionário 

com os servidores para 

avaliar o sistema de 

gameficação. 

6.2. Entrevistando os 

servidores para uma 

percepção real do 

sistema de 

gameficação. 

Nichollas 

Rennah / 

Fábio Braga 

10/2021 11/2021 

Todos os 

setores da 

SUTIC. 

Atingir nível 

desejado 
Sem custo 
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Esse plano de ação foi desenvolvido conforme o questionamento 12, em que a 

organização assegura sistema de recompensa para a promoção de mudança de 

cultura organizacional, que apontou para a média 1,62 e mediana 1,00. Considerou-

se criar um método de gameficação na unidade de TIC, uma vez que como aponta 

Oliveira (2018), a gameficação em sistemas de informação utiliza elementos que são 

vistos em projetos de jogos digitais de forma a estimular o engajamento dos 

funcionários e consumidores em suas ações, melhorando assim o desempenho 

organizacional, tanto na eficiência como na eficácia. 

 Como muitas vezes se vê o desinteresse dos serviços, apontando que as ações 

tentadas pela gestão não os interessavam, é importante buscar transformar as 

atividades monótonas e rotineiras em atividades mais divertidas e prazerosas que 

alcancem esses servidores. Como trazido por Benhrens (2017, p. 47), para além do 

aspecto divertido, é importante entender que essa gameficação “[...] usa elementos 

que desafiam seus usuários e, portanto, criam relacionamentos sociais que fazem uso 

de sistemas de recompensas e reconhecimento”. Assim, pode trazer esses benefícios 

para a organização. No meio empresarial, portanto, a gameficação tornou-se popular 

por trazer uma abordagem muito mais relacionada ao envolvimento e a produtividade 

dos funcionários (SCHÖNEN, 2014). 

 Contudo, mesmo que os benefícios da gameficação sejam estudados e, de 

certa forma, conhecidos, nem sempre o processo pode ser bem trabalhado, 

sobretudo, quando não se conhece bem para quem estará se destinando. Por isso, 

como parte do plano de ação, realizou-se um levantamento de requisitos para a 

concepção do sistema de gameficação, por entender que, conforme Kuutti (2013), é 

primordial que os responsáveis pela implantação tenham as informações essenciais 

sobre o público-alvo, as suas necessidades e também os elementos de jogos 

existentes, buscando sempre estratégias já implementadas que possam dar algum 

suporte na construção do caso particular. 

Dessa maneira, a informação assumirá, estará assumindo nesse contexto da 

gameficação, um caráter muito mais estratégico em diferenciados momentos. Primeiro 

é preciso entender que os responsáveis pelo processo devem demandar informações 

que possam apoiar um projeto de gameficação direcionado ao produto/serviço 

informacional que irá assumir um valor estratégico sob o enfoque da competitividade. 

Depois, é preciso verificar e garantir que o sistema esteja alinhado aos elementos de 

um jogo e, sobretudo, aos objetivos da organização (HUNTER, 2017).
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5.2 Criação do plano de capacitação para identificar riscos de TI 

 

Plano de Ação 

EDM 03.02 

Data da Criação: 10/2019  

Responsável: Marcos Tullyo - Superintendente de TI 

Objetivo: Criar plano de capacitação para identificação dos riscos de TI. 

O que Como Quem 
Quando 

Onde Porque Custo 
Início Fim 

Verificar a possibilidade de 

criação do plano de 

capacitação junto à Pró-

Reitoria de Gestão de 

Pessoas  

 

1.1.  Levando ao 

conhecimento da 

gestão a importância da 

criação de um plano de 

capacitação para que se 

identifique os riscos 

relacionados a TI. 

1.2. Analisando a possível 

inserção da capacitação 

no Plano Anual de 

Capacitação. 

 Marcos Tullyo 02/2020  02/2020 

Todos os 

Setores da 

SUTIC 

Necessário a 

existência de 

um plano de 

capacitação 

formalizado. 

Sem custo 

Formular a estratégia 

organizacional para a 

criação do plano de 

capacitação para identificar 

os riscos de TI 

1.1.  Definindo os objetivos 

estratégicos com 

objetivos e tempo de 

execução do plano de 

capacitação. 

 Marcos Tullyo 03/2020 04/2020 

Todos os 

Setores da 

SUTIC 

Objetivos 

devem ser 

claros. 

Sem custo 



150 
 

  

Mapear as competências 

 

1.1. Identificando as 

competências de TI 

necessárias e 

existentes. 

1.2. Desenvolvendo 

competências internas. 

1.3. Captando e integrando 

competências externas 

por meio de 

terceirização ou 

programas de bolsas e 

estágios.  

 Marcos Tullyo 04/2020 05/2020 

Todos os 

Setores da 

SUTIC 

Traz benefício 

para a 

organização 

através da 

identificação 

de perfis para 

o desempenho 

das atividades. 

Sem custo 

Acompanhar os resultados 

alcançados 

 

1.1. Definindo indicadores 

para acompanhar se o 

objetivo estratégico foi 

atingido. 

 

 Marcos Tullyo 06/2020 06/2021 

Todos os 

Setores da 

SUTIC 

Irão nortear 

futuras 

melhorias nos 

processos. 

Sem custo 
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Esse plano de ação foi desenvolvido, conforme o questionamento 38, onde a 

organização possui um plano de capacitação para identificação dos riscos de TI, 

apontando para a média 1,81 e mediana 2,00. Para tanto, considerou-se verificar a 

possibilidade de criação do plano de capacitação junto à Pró-Reitoria de Gestão de 

Pessoas, de formular a estratégia organizacional para a criação do plano de 

capacitação para identificar os riscos de TI, de mapear as consequências e de 

acompanhar os resultados alcançados. 

A importância do desenvolvimento desse plano é fundamental, uma vez que a 

identificação dos riscos é parte do gerencialmente total dos riscos em projetos que se 

compõem por vários outros processos que têm por finalidade aumentar a 

probabilidade, bem como o impacto dos eventos positivos, a fim de oportunizar a 

redução da ocorrência dos eventos negativos, seja evitando ou minimizando os 

impactos que são causados por eles. Dessa forma, essa identificação é primária e 

sabe-se ainda que importam a análise, o planejamento de respostas, o monitoramento 

e também o controle de riscos (VENÂNCIO, 2010). 

Esse plano possibilitará identificar os riscos e, com isso, definir uma forma de 

lidar com os imprevistos que podem ocorrer nos projetos, fazendo com que os futuros 

cenários possam estar dentro de uma aceitável faixa de risco. Os riscos de um projeto 

se originam na incerteza, quando identificados, é possível analisá-los e, com isso, 

planejar as respostas para as ocorrências. Assim, essas respostas refletiriam o 

equilíbrio da organização entre o correr e o evitar riscos e, com isso, refletir também 

no sucesso do projeto. 

Na identificação dos riscos, determinam-se quais os riscos que afetam o projeto 

e assim documentar suas características. Tal forma é um processo iterativo, a saber, 

novos riscos podem surgir ou mesmo se tornar conhecido durante o ciclo de vida do 

projeto. Em geral, na identificação, permite-se o cadastro dos riscos identificados e 

informa-se a descrição do risco, a data de identificação e também a categoria do risco 

(PREUSS, 2013). 
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5.3 Integração entre a estratégia de risco de TI e decisões de risco estratégico 

 

Plano de Ação 

EDM 03.02 

Data da Criação: 10/2019 

Responsável: Marcos Tullyo - Superintendente de TI 

Objetivo: Integrar a estratégia de risco de TI com as decisões de risco estratégicos. 

O que Como Quem 
Quando 

Onde Porque Custo 
Início Fim 

Identificar os processos 

organizacionais de 

responsabilidade da 

SUTIC. 

 

1.1. Descrevendo cada 

processo 

resumidamente. 

1.2. Compreendendo o fluxo 

dos processos e seus 

resultados esperados. 

1.3. Utilizando a matriz 

SWOT para maior 

compreensão dos 

processos. 

 

Marcos Tullyo 02/2020 06/2020 
SUTIC/UFERS

A 

É importante 

indicar quais 

objetivos serão 

alcançados 

pelos 

processos 

organizacionai

s. 

Sem custo 

 

Priorizar os processos 

organizacionais que 

impactam diretamente nos 

objetivos estratégicos 

1.1. Indicando o objetivo 

geral e específico de 

cada processo. 

 

Marcos Tullyo 03/2020 04/2020 
SUTIC/UFERS

A 

Deve-se 

preocupar com 

a identificação 

dos objetivos. 

Sem custo 
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definidos no PDTI da 

UFERSA. 

 

Institucionalizar a gestão 

de risco em todos os níveis 

organizacionais. 

 

1.1. Orientando as etapas 

de identificação, 

análise, avaliação e 

implementação das 

respostas aos riscos. 

 

Marcos Tullyo 07/2020 - 
SUTIC/UFERS

A 

Cobertura da 

gestão de 

riscos em toda 

a organização. 

Sem custo 
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Esse plano de ação foi desenvolvido conforme o questionamento 39, em que a 

organização possui um plano de ação que visa integrar a estratégia de risco de TI com 

as decisões de riscos estratégicos, apontando em sua média para 2,28 e mediana 

para 2,00. Assim, considerou-se essencial identificar os processos organizacionais de 

responsabilidade da SUTIC, priorizar os processos organizacionais que impactam 

diretamente nos objetivos estratégicos definidos no PDTI da UFERSA e 

institucionalizar a gestão de risco em todos os níveis organizacionais. 

Neste ínterim, concorda-se com o pensamento de Marques (2017, p. 32): “[...] 

quando a organização integra a sua estratégia de risco de TI às decisões de riscos 

estratégicos se tornam mais preparadas para o desenvolvimento do seu negócio, no 

presente e no futuro”. Isso se deve ao fato de possibilitar a identificação de ameaças 

e desenvolver planos para superá-las. O processo de tomada de decisão é de grande 

importância em uma empresa, por isso a visão estratégica da empresa precisa estar 

vinculada a qualquer parte dela. 

É através de uma gestão de riscos eficaz que se conseguirá o melhoramento 

das informações para o direcionamento estratégico e a tomada de decisões de 

responsabilidade da governança, contribuindo assim para possibilitar a otimização do 

desempenho na realização dos objetivos de políticas e serviços públicos bem como a 

confiança dos envolvidos. Assim, a estratégia da organização necessita ser sempre 

considerada, uma vez que as suas atividades precisam ser alinhadas ao 

gerenciamento de riscos. A maturidade do alinhamento estratégico é proporcional à 

maturidade da gestão de riscos de uma organização. 

Os riscos são, de certa forma, insumo para o diagnóstico institucional do 

planejamento estratégico de uma organização. Assim, no momento em que for 

concebida a formulação da estratégia institucional, devem ser considerados cada um 

dos riscos intrínsecos àquela estratégia. Inclusive, o risco de a estratégia não estar 

adequadamente alinhada à missão, visão e competências constitucionais de uma 

organização. Portanto, considera-se válida a proposta por ser respaldada e justificada 

no alinhamento da estratégia de uma organização (OLIVEIRA, 2017). 
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5.4 Criação do plano de comunicação de risco 

Plano de Ação 

EDM 03.02 

Data da Criação:  10/2019 

Responsável:  Alex Nunes – Técnico em Tecnologia da Informação 

Objetivo: Criação do plano de comunicação de risco para todos os níveis organizacionais. 

O que Como Quem 
Quando 

Onde Porque Custo 
Início Fim 

Criar plano formal de 

comunicação para os 

processos de 

gerenciamento de riscos. 

1.1. Aprovando diretrizes, 

metodologias e 

mecanismos para a 

comunicação; 

1.2. Utilizando ferramentas 

de comunicação a 

serem definidas pela 

Universidade; 

1.3. Utilizando 

documentação formal 

em todas as etapas do 

processo de 

comunicação; 

1.4. Disponibilizando e 

divulgando ações no 

sitio oficial da 

Universidade. 

Alex Nunes 02/2020 04/2020 

Todos os 

Setores da 

SUTIC 

Exigência do 

Plano de 

Riscos da 

organização 

Sem custo 
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Esse plano de ação foi desenvolvido conforme o questionamento 40, que a 

organização possui um plano de comunicação de risco em todos os níveis 

organizacionais e apontam em sua média e mediana para, respectivamente, 2,04 e 

2,00. Para tanto, considerou-se criar um plano formal de comunicação para os 

processos de gerenciamento de riscos, aprovando as diretrizes, metodologias e 

mecanismos para a comunicação, utilizando ferramentas de comunicação a serem 

definidas pela universidade, utilizando documentação formal em todas as etapas do 

processo de comunicação e disponibilizando e divulgando ações no site oficial da 

universidade. 

Neste sentido, a comunicação se refere, como proposto por Seplan (2018, p. 

30) a “[...] identificação das partes interessadas e ao compartilhamento de 

informações relativas à gestão de riscos sobre determinado objeto, observada a 

classificação da informação quanto ao sigilo”. Dessa forma, se trata de fornecer todas 

as informações que orientem o risco e o seu tratamento de forma a deixar conscientes 

todos aqueles que influenciam ou mesmo são influenciados por esses riscos. 

Ainda conforme Seplan (2018), esse fluxo de comunicações pode ser dividido 

em dois: vertical e horizontal. Nesse caso, a primeiro é no sentido da base para a 

cúpula ou vice-versa, de forma que a cúpula da organização possa sempre estar 

informada dos riscos por todas as unidades da organização e também que os 

servidores desta tenham total consciência sobre os principais riscos que podem afetar 

a organização. Já a horizontal, por sua vez, é essencial para que os riscos de um 

processo que certamente estará envolvendo diferentes unidades, ou mesmo 

diferentes secretarias gerais sejam conhecidos de forma igualitária por todos os que 

trabalham diante desse processo (SEPLAN, 2018). 

Por fim, possibilitar essa comunicação é essencial para a coesão de uma 

organização, uma vez que no atual ambiente competitivo de trabalho, a informação é 

um fator de alta importância em qualquer organização, uma vez que permeia os 

contextos internos e externos. Assim, é fundamental que os riscos sejam reportados 

corretamente e que exista um fluxo eficaz nesse repasse, sobretudo porque os 

problemas da falta de comunicação são inúmeros e pesados. Ainda importa dizer que 

o mais importante dessa comunicação é gerar atenção ao problema, então, mais do 

que saber que existe um risco, o indivíduo que receberá essa informação precisará 

fazer uso do seu sistema de cognição para avaliar a sua relação com o problema 

apresentado (MORRIS, 2016). 
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5.5 Implementação de mecanismos de reporte de riscos 

Plano de Ação  

EDM 03.02 

Data da Criação: 10/2019  

Responsável: Alex Nunes - Técnico em Tecnologia da Informação 

Objetivo: Implementar mecanismos para reportar riscos de forma rápida para níveis adequados de gestão. 

O que Como Quem 
Quando 

Onde Porque Custo 
Início Fim 

Estabelecer mecanismos 

de comunicação e reporte 

internos 

1.1 Comunicando 
adequadamente os 
componentes chave da 
estrutura da gestão de 
risco e quaisquer 
alterações; 

1.2 Implementando 
processos adequados 
de reporte interno 
referentes a estrutura, 
eficácia e resultados; 

1.3 Disponibilizando 
informações em níveis e 
momentos oportunos 
referente a aplicação de 
gestão de riscos; 

Alex Nunes 03/2020 04/2020 

Todos os 

Setores da 

SUTIC 

Evita 

informações 

falsas que 

possam 

prejudicar a 

imagem 

institucional. 

Sem custo 

Estabelecer mecanismos 

de comunicação e reporte 

externos 

1.1 Possibilitando a troca 
de informações de 
maneira eficaz 
envolvendo as partes 
interessadas externas; 

Alex Nunes 03/2020 04/2020 

Todos os 

Setores da 

SUTIC 

Evita 

informações 

falsas que 

possam 

prejudicar a 

Sem custo 
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1.2 Reportando as partes 
interessadas externas 
dando suporte em 
relação aos requisitos 
regulatórios e de 
governança; 

1.3 Comunicando as partes 
interessadas eventos 
de crise ou 
contingenciamentos. 

imagem 

institucional. 
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Esse plano de ação foi desenvolvido conforme o questionamento 41, onde a 

organização possui mecanismo implementado para reportar riscos de forma rápida 

para níveis adequados de gestão, que apontam para a média 2,32 e mediana 2,00. 

Neste ponto, considerou-se estabelecer mecanismos de comunicação e reporte 

internos bem como estabelecer mecanismos de comunicação e reportes externos, 

assim, comunicando adequadamente os componentes-chave da estrutura da gestão 

de risco e quaisquer alterações, implementando processos adequados de reporte 

interno e externo e disponibilizando informações em níveis e momentos oportunos 

para a organização. 

Muitas vezes pensa-se a comunicação como algo exclusivamente interno, 

contudo, é necessário entender que, além disso, envolve uma comunicação externa, 

que abrange demais alvos, demais pessoas interessadas. As organizações precisam 

melhorar a sua capacidade de diálogo com todas as partes interessadas, de forma 

que possibilite a incorporação desses princípios ao processo de tomada de decisões 

sobre como os riscos devem e precisam ser gerenciados. Assim, as diferentes partes 

interessadas precisam desenvolver uma percepção correta sobre a dimensão desse 

risco e assim consensual a compatibilização dos interesses divergentes (GOMES, 

2015). 

Se todas as partes interessadas precisam ser comunicadas, devem ser 

incluídas também as internas e as externas e, para isso, são necessários mecanismos 

de reporte das informações. Conforme Barreiros (2004), as partes interessadas são 

diferentes grupos internos ou externos à organização e são diretamente afetados pela 

gestão dos riscos e com um grau de poder que os permite exercer determinada 

influência sobre os processos de decisão de uma organização para fins de 

modificação e melhoria desse desempenho. 

É apenas a partir de um reporte correto das informações que essa comunicação 

se consolidará como um verdadeiro instrumento para o gestor possibilitar às partes 

interessadas uma maior transparência sobre como as organizações estão lidando com 

as variadas situações de risco decorrentes das suas atividades. É, por fim, importante 

dizer que a comunicação às partes internas e externas é importante em todas as fases 

de implementação de um programa preventivo de administração de riscos, desde o 

pré-planejamento, o desenvolvimento e implantação e a pós-implantação (MELO, 

2007).
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5.6 Criação de métricas para gestão de riscos 

 

Plano de Ação 

EDM 03.02 

Data da Criação:  10/2019 

Responsável: Alex Nunes - Técnico em Tecnologia da Informação 

Objetivo: Criar métricas para gerir riscos. 

O que Como Quem 
Quando 

Onde Porque Custo 
Início Fim 

Criar matriz de risco 

1.1. Identificando os níveis 
dos riscos relacionando 
com as probabilidades e 
gravidade.  

1.2. Descrevendo os níveis 
criados na matriz de 
risco. 

Alex Nunes 03/2020 04/2020 SUTIC 

Amplia a 

visibilidade dos 

riscos. 

Sem custo 

Atribuir pontuações 

referentes às 

probabilidades e gravidade 

da matriz de risco. 

1.1. Estabelecendo critérios, 
eventos e condições 
específicas que 
representem risco ao 
negócio da 
organização. 

Alex Nunes 04/2020 05/2020 SUTIC 

Pode-se 

identificar qual 

o nível de risco 

da SUTIC. 

Sem custo 
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Esse plano de ação foi desenvolvido conforme o questionamento 43, em que a 

organização possui métricas de gestão de risco e apontam para os valores de média 

e mediana, respectivamente, em 2,29 e 2,00. Neste, objetivou-se a criação da matriz 

de risco e a atribuição de pontuações referentes às probabilidades e gravidade da 

matriz de risco. Assim, identificando os níveis dos riscos relacionando com as 

probabilidades e gravidades, descrevendo os níveis criados na matriz de risco e 

estabelecendo critérios, eventos e condições específicas que representem risco ao 

negócio da organização. 

O plano de métricas para gerir riscos é fundamental, uma vez que mais do que 

saber qual é o risco, é preciso entender como ele atua, em que frequência pode 

acontecer, qual o seu grau de importância, quais as consequências que ele pode 

trazer. E é através das métricas que se conseguirá terem uma melhor visão para 

identificar os esforços necessários a esse risco e o quanto se dispenderá energia 

quando, por exemplo, existirem riscos simultâneos. É essencial mensurar os riscos, 

entendendo sua medição e verificação quantitativa e qualitativa em se tratando dos 

impactos que podem trazer para a organização (GOMES, 2012). 

É importante também justificar que mensurar os riscos não se trata de avaliá-

los, mas sim compreendê-los e quantificá-los, sabendo das incertezas que permeiam 

todo o planejamento estratégico da empresa. Quando as métricas de uma 

organização são devidamente definidas, os cenários e as probabilidades são 

mapeados e existe um benefício ímpar: a gestão de riscos poderá envolver o 

monitoramento das exposições, uma avaliação muito mais antecipada e anterior aos 

impactos de novas operações ou mesmo diferentes cenários de mercado, bem como 

comparar com os resultados efetivos a fim de identificar a fonte de desvio e reavaliar 

sempre o modelo utilizado (FERNANDES, 2017). 

Ou seja, é nessa visão das métricas que a empresa se conhecerá melhor e terá 

um processo decisório muito mais acelerado e seguro. É a partir da associação das 

probabilidades com os cenários gerados que se quantificarão os riscos e assim se 

estimarão as probabilidades de qualquer métrica de desempenho. Ainda é possível 

inferir que através das métricas é possível entender o risco não de forma una, isolada, 

fragmentada, mas sim enquanto conjunto, uma vez que muitas vezes os riscos são 

dados em diversas áreas, são múltiplos e envolvem variáveis de diversas ordens 

(GOMES, 2012). 
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5.7 Monitoramento da gestão do perfil de risco 

 

Plano de Ação 

EDM 03.02 

Data da Criação: 10/2019  

Responsável: Nichollas Rennah  

Objetivo: Monitoramento da gestão do perfil de risco  

O que Como Quem 
Quando 

Onde Porque Custo 
Início Fim 

Implementar Sistema de 

Monitoramento de gestão 

de perfil de risco 

1.1 Definindo o escopo do 

projeto. 

1.2 Planejando do plano 

emergencial. 

1.3 Mapeando os riscos. 

1.4 Envolvendo pessoas 

capacitadas. 

 

Marcelo 

Carlos/Nicholl

as 

Rennah/Klebe

r Jacinto 

02/2020 06/2020 SUTIC 

Direciona o 

tratamento 

adequado aos 

riscos que 

possam causar 

danos ao 

projeto, às 

pessoas, ao 

meio ambiente 

e a imagem da 

organização. 

Sem custo 

Monitorar a gestão do perfil 

do risco 

1.5 Medindo o desempenho 

da gestão de riscos 

utilizando indicadores. 

1.6 Medindo o progresso ou 

o desvio relacionados 

Marcelo 

Carlos/Nicholl

as 

Rennah/Klebe

r Jacinto 

07/2020 - SUTIC 

Devem ser 

analisados 

criticamente, 

periodicamente

, visando 

Sem custo 
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ao plano de gestão de 

riscos. 

1.7 Reportando os perigos 

que se relacionam ao 

plano de gestão de 

riscos. 

garantia de 

adequação. 
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Esse plano de ação foi desenvolvido conforme o questionamento 44, em que a 

organização monitora a gestão do perfil de risco. Para este, obteve-se a média de 

2,22 e mediana de 2,00 e busca-se programar um sistema de monitoramento de 

gestão de perfil de risco definindo o escopo do projeto, obtendo um plano emergencial, 

mapeando os riscos, envolvendo pessoas capacitadas, medindo o desempenho da 

gestão de riscos utilizando indicadores, medindo o progresso ou o desvio relacionado 

ao plano de gestão de riscos e reportando os perigos que se relacionam ao plano de 

gestão de riscos. 

Mais que entender os riscos, também é preciso atuar para monitorar a gestão 

de perfil desses riscos para fins de realizar uma análise crítica e assim promover a 

melhoria contínua da gestão de riscos por toda a organização. A finalidade maior é 

atuar em detectar as mudanças no contexto externo e interno, incluindo alterações 

nos critérios de risco e no próprio risco que podem requerer revisão dos tratamentos 

que são adotados por uma organização e também levar à identificação de riscos 

emergentes. Depois, torna possível obter informações que qualifiquem a política, a 

estrutura e o processo de gestão de riscos, analisar eventos, mudanças, tendências, 

sucessos e fracassos, e também atua na garantia de que os controles possam ser 

eficazes e eficientes no desenho e na operação (ABNT, 2009). 

É neste sentido que as responsabilidades relativas ao monitoramento devem 

estar claramente definidas na política de gestão de riscos e extremamente detalhadas 

nos planos. Dessa forma, envolve o monitoramento contínuo das funções de gestão 

que, de alguma maneira, exercem propriedade sobre os riscos e também as funções 

de supervisão desses riscos bem como medidas de desempenho da gestão de riscos. 

Assim, essas atividades devem atuar de forma que assegure que o registro de riscos 

esteja sempre alinhado e atualizado, trabalhando assim na verificação, supervisão, 

observação crítica ou identificação da situação promovendo sempre a identificação de 

mudanças no nível de desempenho esperado (INPE, 2018).
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5.8 Criação de metas ou métricas que monitorem processos de gestão de riscos 

 

Plano de Ação 

EDM 03.02 

Data da Criação: 10/2019  

Responsável: Nichollas Rennah  

Objetivo: Criar metas ou métricas que monitorem os processos de gestão de riscos. 

O que Como Quem 
Quando 

Onde Porque Custo 
Início Fim 

Implementar metas ou 

métricas baseadas no 

Plano de gestão de riscos 

da UFERSA 

1.1 Utilizando o Plano de 

Gestão de Riscos da 

UFERSA como base 

para a criação de metas 

ou métricas que 

monitorem os 

processos de gestão de 

riscos. 

 

Nichollas 

Rennah 
07/2020 09/2020 SUTIC 

Manter 

processos 

alinhados a 

área de 

negócio. 

Sem custo 

Selecionar metas ou 

métricas essenciais a 

necessidade real da 

organização. 

1.1 Verificando quais 
setores possuem 
problemas mais 
evidentes. 

1.2 Verificando resultados 
e como podem ser 
melhorados. 

Nichollas 

Rennah 
07/2020 09/2020 SUTIC 

Foco nas 

métricas 

indispensáveis 

para a 

organização. 

Sem custo 
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Esse plano de ação foi desenvolvido conforme o questionamento 45, em que a 

organização possui metas e métricas de processos de gestão de riscos sendo 

monitorados e apontam para a média de 2,26 e mediana de 2,00. Neste, reside a 

finalidade de implementar metas ou métricas baseadas no Plano de Gestão de Riscos 

da UFERSA e selecionar metas ou métricas essenciais a real necessidade da 

organização, verificando assim quais os setores que possuem problemas mais 

evidentes e também os resultados e como esses podem melhorar constantemente. 

É fundamental que existam as medidas de desempenho, como metas, 

métricas, indicadores-chave de desempenho, de risco e variações aceitáveis no 

desempenho das atividades de uma organização. Neste caso, esses indicadores-

chaves de risco tratam-se de número, percentagem ou mesmo razão estabelecidos 

para atuar no monitoramento das variações no desempenho em relação à meta para 

o cumprimento de objetivos estratégicos e operacionais que, de certa forma, sejam 

relevantes para a organização (TCU, 2010). 

Esses indicadores de gestão de risco se tratam dessas métricas usadas para 

medir riscos aos quais os negócios estão expostos. É através disso que é possível 

monitorar os riscos e tomar medidas antecipadas para atuar na prevenção ou mesmo 

em mitigar certas crises. É importante também entender que esses indicadores são 

fundamentais por serem mensuráveis e quantificáveis, como por exemplo, os 

financeiros, que envolvem a retração econômica, mudanças regulatórias, os de 

pessoas, com a alta rotatividade de pessoal, ou mesmo a baixa satisfação do pessoal, 

e também operacionais, que envolve a falha do sistema, por exemplo, e a violação de 

segurança de TI (OLIVEIRA, 2018). 

De fato, esse plano de ação não foi capaz de monitorar todos os riscos 

enfrentados pelo negócio, mas se concentrará nos indicadores mais críticos para que 

se gerenciem os riscos mais altos. Os objetivos estratégicos e de negócios quando 

são estabelecidos precisam estar alinhados ao direcionamento estratégico junto às 

medidas, metas e métricas, de forma a possibilitar uma melhor gestão e medir o 

progresso e monitoramento do desempenho de todas as áreas de uma organização, 

bem como as razões das funções, atividades e demais pontos relevantes para a 

realização dos seus objetivos-chave (GOMES, 2012).
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5.9 Avaliação das metas identificadas pelas partes interessadas 

 

Plano de Ação 

EDM 03.02 

Data da Criação: 10/2019 

Responsável: Marcos Tullyo 

Objetivo: Avaliar metas identificadas pelas partes interessadas relacionadas a gestão de riscos. 

O que Como Quem 
Quando 

Onde Porque Custo 
Início Fim 

Examinar os efeitos das 

práticas de gestão de riscos 

junto às partes interessadas 

1.3. Avaliando a eficácia da 

gestão de riscos para a 

melhoria dos processos 

de governança e 

gestão. 

1.4. Avaliando como os 

resultados da gestão de 

riscos contribuem para 

o alcance dos objetivos 

da organização. 

Marcos Tullyo 01/2020 06/2020 SUTIC 

Integrar a 

gestão de 

riscos em seus 

processos de 

governança.  

Sem custo 
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Esse plano de ação foi desenvolvido conforme o questionamento 46, em que a 

organização avalia o progresso que direcionam as metas identificadas pelas partes 

interessadas a gestão de riscos, e apontam para a média e mediana, respectivamente, 

2,22 e 2,00. Para tanto, busca-se examinar os efeitos das práticas de gestão de riscos 

junto às partes interessadas, avaliando a eficácia da gestão de riscos para a melhoria 

dos processos de governança e gestão e também como os resultados da gestão de 

riscos contribuem para o alcance dos objetivos da organização. 

É fundamental entender que muito mais que definir metas e estabelecer 

métricas, é essencial avaliá-las para a compreensão de que estão válidas e 

contemplando aos objetivos da organização. A avaliação de risco irá envolver a 

comparação do nível com o limite de exposição aos riscos, de forma a identificar se 

um determinado risco é ou não aceitável e assim, esse limite de exposição aos riscos 

representará o nível de risco acima do qual é desejável o tratamento do risco 

(GOMES, 2012). 

Para tanto, é essencial que esse plano seja bem executado, sempre buscando 

o atendimento dos objetivos das partes interessadas. Assim, torna-se imprescindível 

identificar em matrizes que trabalhem a probabilidade e o impacto os riscos em que 

os níveis estejam acima do limite de exposição a risco, e também, as respetivas 

fontes, causas e eventuais consequências que podem resultar na organização, de 

forma geral, e não isoladamente. É essa avaliação das metas e métricas que irão 

fornecer subsídios para a tomada de decisão dentro de uma organização, muito 

embora não se constitua em fator determinante para eventual tratamento do risco 

(TCU, 2018). 

Dessa forma, diante da lista de riscos ordenados por nível, é que se decidem 

as que merecem ações mitigadoras. Essa fase consiste, portanto, na compreensão e 

a análise dos riscos conforme o grau de criticidade e será fundamental para que se 

avaliem os controles já existentes e classifique-os conforme o seu tipo e também o 

seu grau de maturidade. Após essa identificação dos riscos e sabendo como é seu 

grau de criticidade é que se pode determinar um olhar mais ou menos direcionado ao 

problema (TCU, 2018).



169 
 

5.10 Análise da motivação das necessidades dos recursos de TI 

Plano de Ação 

EDM 04.01 

Data da Criação: 10/2019 

Responsável:  Nichollas Rennah 

Objetivo: Analisar a motivação do não atendimento ideal das necessidades dos recursos de TI. 

O que Como Quem 
Quando 

Onde Porque Custo 
Início Fim 

Buscar a satisfação dos 

recursos de TI perante as 

partes interessadas 

1.1. Pesquisando o relatório 
anual feito pela 
Comissão Própria de 
Avaliação. 

1.2. Verificando por 
categorias os resultados 
que são pertinentes a TI. 

 

Nichollas 

Rennah 
03/2020 04/2020 SUTIC/CPA 

Necessário 

saber o que às 

partes 

interessadas 

entendem 

como 

atendimento 

ideal 

Sem custo 

Solicitar a Comissão 

Própria de Avaliação 

melhorias no relatório anual 

de avaliação 

1.1. Incluindo perguntas 
relacionadas a recursos 
de TI no relatório anual. 

1.2. Realizando pesquisas 
de satisfação com as 
partes interessadas a 
respeito dos recursos de 
TI disponíveis na 
organização. 

Nichollas 

Rennah 
03/2020 04/2020 SUTIC/CPA 

Existe a 

necessidade 

de maiores 

informações 

relacionados 

às partes 

interessadas  

Sem custo 

Solicitar à Ouvidoria a 

criação de um questionário 

de satisfação dos usuários 

de TI da UFERSA 

2.1. Elaborando um 

questionário de satisfação 

do uso de TI na UFERSA 

por parte dos usuários 

Nichollas 

Rennah 
04/2020 05/2020 

SUTIC/Ouvidor

ia 

Coletar dados 

mais objetivos 

de usuários 

com relação à 

satisfação com 

Sem custo 
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2.2. Solicitando a aplicação 

do questionário online pela 

Ouvidoria 

os serviços de 

TIC 
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Esse plano de ação foi desenvolvido conforme o questionamento 48, em que 

as necessidades de recursos de TI da organização estão sendo atendidas de forma 

ideal, apontando, em sua média e mediana, respectivamente, para 2,23 e 2,00. Neste 

caso, importa-se em buscar a satisfação dos recursos de TI perante as partes 

interessadas, solicitar a comissão própria de avaliação de melhorias no relatório anual 

de avaliação e solicitar à ouvidoria a criação de um questionário de satisfação dos 

usuários de TI da UFERSA. 

De fato, se sabe que as necessidades de recursos de uma organização 

precisam ser sempre vistas e ajustadas de forma a atender um ideal. Para tanto, é 

preciso analisar como estes estão sendo alocados para que atenda sempre às 

prioridades quando se tratar, sobretudo, das restrições orçamentárias e possibilitar a 

melhor organização na utilização desses recursos de forma eficiente que se relacione 

com a viabilidade econômica da organização (FAGUNDES, 2011). 

Esses recursos precisam ser muito bem conhecidos para que se aumente a 

eficácia e a rentabilidade da organização. É somente conhecendo bem esses recursos 

que se consegue atender às necessidades das partes interessadas em uma 

determinada organização. Os recursos, por sua vez, físicos e tangíveis e também 

intangíveis abrangem desde os equipamentos, produtos, matéria-prima até recursos 

humanos, serviços de gestão e demais habilidades técnicas. Esse plano foi 

desenvolvido porque os recursos de uma empresa precisam estar sempre seguros e 

disponíveis (NAMBISAN, 2013). 

Nesse sentido, é fundamental investir nessa gestão, pois só assim se 

conseguirá alocar adequadamente e com isso evitar incidentes, melhorar os 

resultados dos serviços de TI e proporcionar um desempenho mais efetivo. E é através 

desta que se conseguirá uma melhor tomada de decisões e garantir que os recursos 

estejam dispostos de forma adequada para que todos trabalhem em função dos 

mesmos objetivos, dessa forma, alinhados. É por isso que a gestão de recursos se 

liga diretamente ao planejamento estratégico. Somente assim, nesse alinhamento, se 

conseguirá utilizar da melhor forma possível os investimentos e o apropriado 

gerenciamento dos recursos críticos de TI, ou seja, aplicativos, informações, 

infraestrutura e pessoas (FAGUNDES, 2011).
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5.11 Delegação de pessoas para execução da gestão dos recursos de TI 

Plano de Ação 

EDM 04.02 

Data da Criação: 01 de outubro de 2019  

Responsável:  Marcos Tullyo 

Objetivo: Delegar pessoas para execução da gestão de recursos de TI. 

O que Como Quem 
Quando 

Onde Porque Custo 
Início Fim 

Solicitar à Pró Reitoria de 

Administração (PROAD) 

que delimite a delegação 

de pessoas para a 

execução da gestão de 

recursos de TI 

1.1. Solicitando a 
formalização deste 
processo no âmbito 
organizacional. 

1.2. Divulgando o que for 
formalizado no tocante 
a delegação de 
pessoas para a 
execução da gestão de 
recursos na 
organização. 

Marcos Tullyo 
01/10/201

9 
01/10/2019 PROAD 

Não existe 

processo 

formal que 

delegue 

pessoas para 

este processo. 

Sem custo 
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Esse plano de ação foi desenvolvido conforme o questionamento 49, em que a 

organização delega pessoas para execução da gestão de recursos de TI, apontando, 

assim, para a média de 3,35 e mediana de 2,00. Neste sentido, tem-se por finalidade, 

solicitar à Pró Reitoria de Administração (PROAD) que delimite a delegação de 

pessoas para a execução da gestão de recursos de TI, assim, solicitando a 

formalização desse processo no âmbito organizacional e divulgando o que for 

formalizado no tocante a delegação de pessoas para a execução da gestão de 

recursos na organização. 

Já é sabido que o gerenciamento de recursos de TI é um serviço importante 

para qualquer modelo de governança. Contudo, o que precisa ser ainda evidenciado, 

é que os recursos de uma empresa precisam e devem estar sempre disponíveis e 

seguros, e esse resultado só é garantido quando é investido em uma eficiente gestão 

de recursos de TI. Dessa forma, a escolha e a capacitação sobre quem irá gerir esses 

recursos são essenciais para o bom desempenho de uma organização, montando 

uma equipe de profissionais competentes e capacitados para observar, identificar e 

solucionar situações que se distanciem dos objetivos organizacionais (NAMBISAN, 

2013). 

Neste sentido reside à importância desse plano de ação, quando pelo fato do 

gerenciamento de recursos ser complexo, faz necessário ser administrado por 

pessoas estratégicas que tenham saberes fundamentais para isso. A liderança dessa 

atividade é fundamental para que se consiga ter estratégia e controle, sobretudo, 

porque essas pessoas responsáveis por gerenciar os recursos terão prazos de 

resposta e solução e também necessitarão emitir relatórios e pareceres para monitorar 

e acompanhar o desempenho da organização (FIDALGO, 2017). 

Dessa forma, é essencial verificar atentamente essas pessoas para garantir 

que tenham conhecimentos, habilidades e atitudes no desenvolvimento dessas 

tarefas, sobretudo, quando se considera que toda organização tem suas partes 

interessadas e somente uma boa gestão de recursos conseguirá que todas as tarefas 

sejam realizadas. Dessa forma, essas pessoas precisam partir da formação mais 

técnica e ter uma realidade que compreenda todos os tipos de recursos, precisando 

assim comunicar-se claramente, ter visão estratégica, entender das metas de 

produtividade, reavaliar processos e oferecer feedbacks constantes (LUNARDI; 

BECKER; MAÇADA, 2012). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
6.1 Conclusão do Estudo 

 
O estudo propôs uma abordagem relacionando a Governança de TI com a 

aplicação de um estudo que teve apoio em um dos domínios do COBIT 5, que trata a 

governança nas organizações (Evaluate, Direct and Monitor – EDM, ou seja, Analisar, 

Dirigir e Monitorar). O resultado proposto nesta pesquisa foi norteado pelos estudos 

do referencial teórico e pela análise de casos analisados e relacionados ao tema. 

Desta maneira, foi elaborada a conexão entre o resultado do estudo e o framework 

COBIT 5, possibilitando uma proposta enriquecedora e eficiente para a 

implementação, com ações possíveis de serem realizadas para um desenvolvimento 

da organização. 

Sobre o que foi observado referente ao subdomínio que trata a definição e a 

manutenção do modelo de governança, pôde-se constatar de forma positiva a 

existência do alinhamento entre o plano estratégico corporativo e o plano estratégico 

de TI para gerar valor agregado e o envolvimento do setor de TI da organização no 

processo de tomada de decisão. No que se refere ao direcionamento do sistema de 

governança, identificou-se que a ausência de um sistema de recompensa demonstra 

uma oportunidade de melhoria organizacional, pois esse sistema busca motivar e 

aumentar a produtividade na organização. 

Para o subdomínio que versa sobre a garantia para a realização de benefícios 

é percebido que os investimentos dos serviços de TI estão sendo aplicados de 

maneira correta para a criação de valor da organização. 

Na abordagem que traz o subdomínio que garante a otimização de recursos, 

pode ser destacada a eficiência na disponibilidade e otimização desses recursos de 

TI para os objetivos da organização, ainda necessitando de melhorias no que se refere 

à delegação de pessoas para a execução da gestão de recursos que visa o 

direcionamento desta gestão e atendimento às necessidades de recursos da 

organização que trata da avaliação da gestão dos recursos. 

Outro ponto a ser destacado se refere ao domínio que garante a transparência 

às partes interessadas, identificando que a organização cumpre com o papel 

possibilitando a participação ativa no planejamento com avaliação da imagem da 

organização e a satisfação das partes interessadas com seus serviços e produtos. 
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Para o domínio que tratou da garantia de otimização de recursos através de 

seus subdomínios (avaliar a gestão de risco, direcionar a gestão de risco e monitorar 

a gestão de risco) ressalta-se atenção da organização pois o estudo identificou a 

inexistência de um plano de gestão de risco de TI formal no âmbito organizacional 

gerando desperdício de recursos e dificultando a gestão de processos de TI. No que 

se discutiu em relação ao direcionamento da gestão de risco foi identificado 

oportunidades de melhorias que se relacionam com a plano de capacitação que 

identifique riscos, integração entre riscos de TI e estratégicos, plano de comunicação, 

mecanismo de implementação de riscos e métricas de gestão de riscos. Para o 

subdomínio monitorar gestão de risco as oportunidades de melhorias tratam 

basicamente do monitoramento da gestão do perfil de risco e das metas e métricas, 

bem como avaliação dessas metas identificadas pelas partes interessadas. 

A pesquisa confirmou que existem melhorias a serem consideradas no que se 

refere principalmente a gestão de riscos de TI da organização. Mostrando um 

resultado que necessita de mudança cultural organizacional, para que num futuro os 

gestores possam tomar decisões acertadas que resultem em ganhos para a 

organização. 

Sendo assim, foram analisados sob aspectos da governança os processos 

decisórios que direcionam para a otimização de recursos, geração de valor para a 

organização e seus benefícios e a contribuição para os resultados desejados pelas 

partes interessadas internas e externas à organização. 

Para oportunizar um resultado incentivador e prático durante a implantação da 

abordagem relacionada ao domínio estudado, foi utilizada a ferramenta estratégica 

5W2H que representa a governança neste contexto. Esta ferramenta apresenta um 

checklist, onde são estruturadas e definidas as ações que serão realizadas no âmbito 

organizacional. 

Sobre as limitações da pesquisa evidencia-se a utilização apenas do domínio 

EDM, e que existem outros domínios do COBIT a serem explorados. Outro ponto a 

ser destacado expõe sobre a observação das pessoas que fazem parte do setor de TI 

e não dos usuários de TI, podendo trazer algum viés para a pesquisa, permitindo 

somente a aplicação dos resultados específicos na universidade federal estudada e 

não em outras universidades federais.  

 Para futuros trabalhos, a pesquisa pode ser expandida para outros usuários de 

TI, podendo ser feita em outros setores da organização. Pode-se em outras pesquisas 
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oportunizar a avaliação dos demais domínios do framework COBIT5, com o intuito de 

encontrar oportunidades de melhorias e pontos críticos da TI que se relacionem com 

a estratégia da organização. O estudo poderá ser realizado em outras universidades 

para permitir o confronte entre os aspectos relacionados às universidades federais e 

poderá ser expandida para outros domínios. Em futuras pesquisas novas evidências 

podem ser encontradas a partir do cruzamento dos perfis dos respondentes com as 

respostas obtidas, fazendo a separação por grupos e realizando testes de diferença 

de média e mediana. Além disso, pode-se fazer um estudo futuro relacionado ao alto 

índice onde os respondentes não souberam responder, podendo retornar dados 

interessantes para pesquisa a partir da estratificação do perfil da amostra. 

A Governança de TI com a utilização do framework COBIT como modelo de 

gestão e governança é um tema que pode ser discutido e explorado, a partir de uma 

avaliação comparativa dos resultados obtidos, podendo identificar quais aspectos 

poderiam trazer vantagens para a utilização da TI na organização. A presente 

pesquisa permitirá a investigação e avaliação a partir de outros domínios do modelo 

do COBIT5, aguçando a motivação para outras propostas de estudo relacionadas ao 

tema.  
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ANEXO A – Processos de Governança Corporativa de TI 

      

    AVALIAR, DIRIGIR E MONITORAR 

 Assegurar   o estabelecimento e  Analisa e articula os requisitos para a governança corporativa de TI, coloca em 

EDM01 Manutenção do   framework de  prática e mantém estruturas, princípios, processos e práticas, com clareza de 

 Governança    responsabilidades e autoridade para alcançar a missão, metas e objetivos da 

     organização. 

 Assegurar a entrega de benefícios  Otimiza a contribuição de valor para o negócio a partir dos processos de negócios, 

EDM02     serviços e ativos de TI resultantes de investimentos realizados pela TI a custos 

     Aceitáveis 

 Assegurar a Otimização de Riscos  Assegura que o apetite e tolerância a riscos da organização são compreendidos, 

EDM03     articulados e comunicados e que o risco ao valor da organização relacionado ao 

     uso de TI é identificado e controlado. 

 Assegurar a Otimização de   Assegura que as capacidades adequadas e suficientes relacionadas à TI 

EDM04 Recursos    (pessoas, processos e tecnologia) estão disponíveis para apoiar os objetivos da 

     organização de forma eficaz a um custo ótimo. 

 Assegurar a Transparência para as  Assegura que a medição e relatórios de desempenho e conformidade da TI 

EDM05 partes interessadas   corporativa sejam transparentes para os stakeholders aprovarem as metas, 
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     métricas e as ações corretivas necessárias. 

Fonte: COBIT.
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APÊNDICE A – Questionário de pesquisa 

 
A pesquisa tem o intuito de avaliar os processos de governança de TI para 

criação de valor a partir da realização de benefícios, otimização do risco e dos 

recursos de TI da Universidade Federal Rural do Semi-Árido. Partindo de práticas e 

atividades voltadas à avaliação das opções estratégicas, orientando a TI e 

monitorando resultados. 

Essas informações serão utilizadas na minha dissertação de Mestrado em 

Gestão da Informação e do Conhecimento da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. 

 

Seção 1 – Dados demográficos da pesquisa 

 

1. Qual a Divisão que você trabalha? 

(  ) Sistemas Computacionais 

(  ) Infraestrutura Computacional 

(  ) Segurança da Informação 

(  ) Suporte e Serviços 

 

2. Qual sua idade? 

_______ anos. 

 

3. Qual o cargo que você ocupa? 

(  ) Analista em Tecnologia da Informação. 

(  ) Técnico em Tecnologia da Informação. 

(  ) Técnico em Laboratório Área – TI. 

(  ) Assistente Administrativo. 

(  ) Secretário Executivo. 

(  ) Outros. Qual? ___________________________. 

 

 



194 
 

4. Qual a sua formação? 

(  ) Ciência da Computação. 

(  ) Sistemas da Informação. 

(  ) Gestão em Tecnologia da Informação. 

(  ) Administração 

(  ) Outros. Qual? ___________________________. 

 

5. Quanto tempo você trabalha no cargo ocupado no setor hoje? 

(  )  0 a 3 anos. 

(  )  3 a 5 anos. 

(  )  5 a 8 anos. 

(  )  8 a 15 anos. 

(  ) Acima de 15 anos. 

 
6. Possui alguma capacitação voltada para a Governança de TI? Se sim, qual? 

R.______________________________________________________. 

 

7. Conhece alguma metodologia que trata de governança de TI? Se sim, qual? 

R.______________________________________________________. 
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Seção 2 – Dados referentes aos processos relacionados com o COBIT 5 

 
 

A pesquisa consistirá em trabalhar o domínio EDM – Avaliar, Dirigir e Monitorar 

que se refere a Governança de TI como tarefa principal para os dirigentes da 

organização governarem a TI. 

Serão apresentadas algumas questões e o respondente deve demonstrar sua 

concordância de acordo com a seguinte escala: 

 

Significado Pontuação 

Discordo Totalmente 1 

Discordo Parcialmente 2 

Concordo Parcialmente 3 

Concordo Totalmente 4 
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EDM01 - Garantir a Definição e Manutenção do Modelo de Governança 

  

Discordo 

Totalmente 

Discordo 

Parcialmente 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

Não Sei 

Responder 

1. A organização possui fatores 
internos que influenciam na 
concepção da governança de 
TI. 

          

2. A organização possui fatores 
externos ambientais que 
influenciam na concepção da 
governança de TI. 

     

3. A organização entende que 
em relação ao negócio, a 
importância da TI é 
determinante. 

          

4. Regulamentos, externos, leis 
ou obrigações contratuais 
influenciam na aplicação de 
ferramentas de governança 
de TI. 

     

5. A organização possui algum 
tipo de alinhamento ético no 
processamento das 
informações da organização. 

     

6. Em relação a TI, é 
determinado ações que 
implicam no controle da 
organização. 

          

7. A organização possui um 
modelo aplicado a tomada de 
decisão de TI. 

     

8. A organização possui 
mecanismos adequados de 
delegação da autoridade para 
as decisões de TI. 

     

9. A organização avalia a 
autoridade delegada às partes 
interessadas relacionadas a 
governança de TI. 

     

10. A organização possui 
princípios de governança de 
TI existentes que são 
comunicados e alinhados com 
a gerência executiva da 
organização. 

     

11. A organização supervisiona 
regulamentos, políticas 
internas, normas ou 
orientações profissionais. 
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EDM02 - Garantir a Realização de Benefícios 

  

Discordo 

Totalmente 

Discordo 

Parcialmente 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

Não Sei 

Responder 

18. A organização busca 
compreender se existe uma 
relação entre os requisitos das 
partes interessadas que serão 
atendidas com a capacidade 
real e potencial da TI. 

     

19. A organização compreende a 
governança de TI como uma 
ferramenta segura para a 
utilização de serviços, bens e 
recursos de TI. 

     

20. A organização compreende 
oportunidades a partir de novas 
tecnologias. 

     

21. A organização avalia o grau de 
eficácia das estratégias de TI. 

     

22. A organização assegura a 
criação de valor a partir de 
investimentos, serviços e bens 
de TI. 

     

23. A organização considera que a 
gestão financeira influencia na 
gestão dos investimentos, 
serviços e ativos de TI. 

          

12. A organização supervisiona 
os sistemas de informações 
gerenciais (SIG’s). 

     

13. A organização implementa 
estruturas de governança, 
processos ou práticas que se 
relacionam com os processos 
definidos na governança de 
TI. 

     

14. A organização orienta os 
funcionários a seguir 
comportamento ético e 
profissional. 

     

15. A organização avalia 
periodicamente os 
mecanismos de governança 
de TI. 

     

16. A organização monitora os 
mecanismos que garantem 
que o uso da TI está em 
conformidade com a 
legislação. 

     

17. A organização assegura 
sistema de recompensa para 
promoção de mudança de 
cultura organizacional. 
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24. A organização avalia seus 
investimentos, serviços e 
ativos de TI alinhando com os 
objetivos estratégicos da 
organização. 

          

25. A organização direciona 
alterações na execução de 
investimentos que possam ser 
influenciadas por processos de 
negócio e serviços. 

     

26. A organização direciona 
mudanças em investimentos e 
serviços por algum tipo de 
restrição. 

     

27. A organização considera 
possíveis inovações que 
impulsionem o crescimento da 
organização a partir de 
iniciativas de TI. 

     

28. A organização possui algum 
conjunto de métricas ou metas 
de desempenho. 

     

29. A organização coleta dados 
relevantes para relatar que os 
resultados esperados estão 
sendo alcançados. 

     

30. A organização possui relatórios 
de desempenho de TI 
(tecnológicos e funcionais). 

     

31. A organização toma medidas 
de gestão adequadas após a 
revisão de relatórios. 

     

 

EDM03 - Garantir a Otimização do Risco 

  

Discordo      

Totalmente 

Discordo 

Parcialmente 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

Não Sei 

Responder 

32. A organização possui algum 
processo que determine níveis 
de riscos de TI. 

     

33. A organização avalia a 
tolerância ao risco de TI. 

     

34. A organização alinha 
estrategicamente risco de TI ao 
risco corporativo. 

     

35. A organização avalia os fatores 
do risco de TI para que 
decisões possam ser tomadas. 

     

36. A organização analisa o risco                 
de TI baseada em padrões          
nacionais ou internacionais. 

     

37. A organização avalia os riscos 
de TI dos processos críticos de 
negócio. 
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38. A organização possui um plano 
de capacitação para 
identificação dos riscos de TI. 

          

39. A organização integra a 
estratégia de risco de TI com as 
decisões de risco estratégicos.  

          

40. A organização possui plano de 
comunicação de risco em todos 
os níveis organizacionais. 

     

41. A organização possui 
mecanismo implementado para 
reportar riscos de forma rápida 
para níveis adequados de 
gestão. 

     

42. A organização possui metas de 
gestão de risco. 

     

43. A organização possui métricas 
de gestão de risco. 

     

44. A organização monitora a 
gestão do perfil de risco. 

     

45. A organização possui metas ou 
métricas de processos de 
gestão de riscos sendo 
monitorados. 

     

46. A organização avalia o 
progresso que direcionam às 
metas identificadas pelas 
partes interessadas 
relacionadas a gestão de 
riscos. 

     

47. A organização reporta 
problemas de gestão de riscos 
para os conselhos superiores 
ou comitês relacionados a TI. 

     

EDM04 - Garantir a Otimização de Recursos 

  

Discordo 

Totalmente 

Discordo 

Parcialmente 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

Não Sei 

Responder 

48. As necessidades de recursos 
da organização estão sendo 
atendidas de forma ideal. 

          

49. Os recursos são alocados para 
um melhor atendimento às 
prioridades diante de restrições 
orçamentárias. 

          

50. A organização utiliza recursos 
eficientemente conforme a 
viabilidade econômica da 
organização. 

     

51. A organização delega pessoas 
para execução da gestão de 
recursos. 

     

52. A organização possui métricas 
definidas para a gestão de 
recursos de TI. 
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53. A organização adota 
estratégias de gestão de 
recursos de TI acordados com 
a alta administração. 

     

54. A organização possui 
planejamento para proteção de 
recursos de TI. 

     

55. A organização possui 
alinhamento entre a gestão de 
recursos e o planejamento 
financeiro da organização e RH 
da organização. 

     

56. A organização possui o 
controle sobre a arquitetura de 
TI. 

     

57. A organização utiliza métricas 
ou metas para monitorar a 
alocação de recursos. 

     

58. A organização se preocupa em 
monitorar fornecedores de TI.      

59. A organização monitora como 
é feita a utilização de recursos 
relacionados aos objetivos de 
TI acordados. 

          

EDM05 - Garantir a Transparência para as Partes Interessadas 

  

Discordo 

Totalmente 

Discordo 

Parcialmente 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

Não Sei 

Responder 

60. A organização examina 
requisitos de reportes 
obrigatórios relacionados ao 
uso de TI. 

          

61. A organização examina os 
requisitos de reportes a outras 
partes interessadas 
relacionados ao uso de TI. 

          

62. A organização mantém a 
comunicação com partes 
interessadas externas. 

     

63. A organização mantém a 
comunicação com partes 
interessadas internas. 

     

64. A organização possui 
mecanismo implementado para 
validação e aprovação de 
relatórios obrigatórios. 

     

65. A organização possui 
mecanismo de análise eficaz 
dos relatórios emitidos. 

     

66. A organização atende os 
pedidos de relatórios 

     



201 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

solicitados pelas partes 
interessadas. 

67. A organização analisa a 
eficácia dos mecanismos que 
garantem a confiabilidade dos 
reportes obrigatórios. 

     

68. A organização analisa a 
eficácia dos mecanismos que 
garantem a comunicação com 
as partes interessadas 
externas e internas. 
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APÊNDICE B – Questionário de pesquisa 

 

Tabela 20 – Grau de concordância da avaliação do sistema de governança 

QUESTÃO MÉDIA MEDIANA MÍNIMO  MÁXIMO 

1. A organização possui fatores internos que 

influenciam na concepção da governança de TI. 
3,38 3,00 2 4 

2. A organização possui fatores externos 

ambientais que influenciam na concepção da 

governança de TI. 

3,17 3,00 2 4 

3.  A organização entende que em relação ao 

negócio, a importância da TI é determinante. 
3,37 4,00 1 4 

4. Regulamentos, externos, leis ou obrigações 

contratuais influenciam na aplicação de 

ferramentas de governança de TI. 

3,40 4,00 1 4 

5. A organização possui algum tipo de alinhamento 

ético no processamento das informações da 

organização. 

3,52 4,00 2 4 

6. Em relação a TI, é determinado ações que 

implicam no controle da organização. 
3,34 3,00 2 4 

7.   A organização possui um modelo aplicado a 

tomada de decisão de TI. 
2,71 3,00 1 4 

8. A organização possui mecanismos adequados 

de delegação da autoridade para as decisões de TI. 
3,11 3,00 2 4 

MÉDIA GERAL DAS QUESTÕES 3,25 3,38 1 4 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 21 – Grau de concordância da direção do sistema de governança 

QUESTÃO MÉDIA MEDIANA MÍNIMO  MÁXIMO 

09. A organização possui princípios de governança 

de TI existentes que são comunicados e 

alinhados com a gerência executiva da 

organização. 

3,08 3,00 2 4 

10. A organização implementa estruturas de 

governança, processos ou práticas que se 

relacionam com os processos definidos na 

governança de TI. 

3,00 3,00 1 4 

11.  A organização orienta os funcionários a seguir 

comportamento ético e profissional. 
3,59 4,00 2 4 

12. A organização assegura sistema de 

recompensa para promoção de mudança de 

cultura organizacional. 

1,62 1,00 1 3 

MÉDIA GERAL DAS QUESTÕES 2,82 2,75 1 4 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 22 – Grau de concordância do monitoramento do sistema de governança 

QUESTÃO MÉDIA MEDIANA MÍNIMO  MÁXIMO 

13. A organização avalia a autoridade delegada às 

partes interessadas relacionadas à governança de 

TI. 

3,00 3,00 2 4 

14. A organização supervisiona regulamentos, 

políticas internas, normas ou orientações 

profissionais. 

2,97 3,00 2 4 

15. A organização supervisiona os sistemas de 

informações gerenciais (SIG’s). 
3,50 4,00 2 4 

16. A organização avalia periodicamente os 

mecanismos de governança de TI. 
2,57 3,00 1 4 

17. A organização monitora os mecanismos que 

garantem que o uso da TI está em conformidade 

com a legislação. 

3,09 3,00 2 4 

MÉDIA GERAL DAS QUESTÕES 3,03 3,20 1 4 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 23 – Grau de concordância da avaliação da otimização do valor agregado 

QUESTÃO MÉDIA MEDIANA MÍNIMO  MÁXIMO 

18. A organização busca compreender se existe 
uma relação entre os requisitos das partes 
interessadas que serão atendidas com a 
capacidade real e potencial da TI. 

2,77 3,00 1 4 

19. A organização compreende a governança de TI 
como uma ferramenta segura para a utilização 
de serviços, bens e recursos de TI. 

3,11 3,00 1 4 

20. A organização compreende oportunidades a 
partir de novas tecnologias. 

3,03 3,00 1 4 

21. A organização avalia o grau de eficácia das 
estratégias de TI. 

2,69 3,00 1 4 

22. A organização assegura a criação de valor a 
partir de investimentos, serviços e bens de TI. 

2,88 3,00 1 4 

23. A organização considera que a gestão 
financeira influencia na gestão dos 
investimentos, serviços e ativos de TI. 

3,39 3,00 1 4 

24. A organização avalia seus investimentos, 
serviços e ativos de TI alinhando com os 
objetivos estratégicos da organização. 

3,07 3,00 1 4 

MÉDIA GERAL DAS QUESTÕES 2,99 3,00 1 4 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 24 – Grau de concordância do direcionamento a otimização do valor agregado 

QUESTÃO MÉDIA MEDIANA MÍNIMO  MÁXIMO 

25. A organização direciona alterações na 
execução de investimentos que possam ser 
influenciadas por processos de negócio e 
serviços. 

3,14 3,00 1 4 

26. A organização direciona mudanças em 
investimentos e serviços por algum tipo de 
restrição. 

3,43 3,00 1 4 

27. A organização considera possíveis inovações 
que impulsionem o crescimento da organização 
a partir de iniciativas de TI. 

2,79 3,00 1 4 

MÉDIA GERAL DAS QUESTÕES 3,12 3,00 1 4 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Tabela 25 – Grau de concordância do monitoramento da otimização do valor agregado 

QUESTÃO MÉDIA MEDIANA MÍNIMO  MÁXIMO 

28. A organização possui algum conjunto de 
métricas ou metas de desempenho. 

3,07 3,00 1 4 

29. A organização coleta dados relevantes para 
relatar que os resultados esperados estão 
sendo alcançados. 

3,07 3,00 2 4 

30. A organização possui relatórios de 
desempenho de TI (tecnológicos e funcionais). 

3,00 3,00 2 4 

31. A organização toma medidas de gestão 
adequadas após a revisão de relatórios. 

2,64 3,00 2 4 

MÉDIA GERAL DAS QUESTÕES 2,95 3,00 1 4 

Fonte: Elaborada pelo autor.  
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Tabela 26 – Grau de concordância da avaliação da gestão de risco 

QUESTÃO MÉDIA MEDIANA MÍNIMO  MÁXIMO 

32. A organização possui algum processo que 
determine níveis de riscos de TI. 

2,50 3,00 1 3 

33. A organização avalia a tolerância ao risco de TI. 2,48 3,00 1 4 

34. A organização alinha estrategicamente risco de 
TI ao risco corporativo. 

2,57 3,00 1 4 

35. A organização avalia os fatores do risco de TI 
para que decisões possam ser tomadas. 

2,91 3,00 1 4 

36. A organização analisa o risco de TI baseada em 
padrões nacionais ou internacionais. 

2,44 3,00 1 4 

37. A organização avalia os riscos de TI dos 
processos críticos de negócio. 

2,91 3,00 1 4 

MÉDIA GERAL DAS QUESTÕES 2,64 3,00 1 4 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 27 – Grau de concordância do direcionamento na gestão de risco 

QUESTÃO MÉDIA MEDIANA MÍNIMO  MÁXIMO 

38. A organização possui um plano de capacitação para 
identificação dos riscos de TI. 

1,81 2,00 1 3 

39. A organização integra a estratégia de risco de TI 
com as decisões de risco estratégicos.  

2,28 2,00 1 4 

40. A organização possui plano de comunicação de 
risco em todos os níveis organizacionais. 

2,04 2,00 1 3 

41. A organização possui mecanismo implementado 
para reportar riscos de forma rápida para níveis 
adequados de gestão. 

2,32 2,00 1 3 

42. A organização possui metas de gestão de risco. 2,43 3,00 1 4 

43. A organização possui métricas de gestão de risco. 2,29 2,00 1 4 

MÉDIA GERAL DAS QUESTÕES 2,20 2,17 1 4 

Fonte: Elaborada pelo autor.  
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Tabela 28 – Grau de concordância do monitoramento na gestão de risco 

QUESTÃO MÉDIA MEDIANA MÍNIMO  MÁXIMO 

44. A organização monitora a gestão do perfil de 
risco. 

2,32 2,00 1 4 

45. A organização possui metas ou métricas de 
processos de gestão de riscos sendo 
monitorados. 

2,26 2,00 1 3 

46. A organização avalia o progresso que 
direcionam às metas identificadas pelas partes 
interessadas relacionadas a gestão de riscos. 

2,22 2,00 1 3 

47. A organização reporta problemas de gestão de 
riscos para os conselhos superiores ou comitês 
relacionados a TI. 

3,05 3,00 1 4 

MÉDIA GERAL DAS QUESTÕES 2,46 2,5 1 4 

Fonte: Elaborada pelo autor.  

 

 

Tabela 29 – Grau de concordância da avaliação na gestão de recursos 

QUESTÃO MÉDIA MEDIANA MÍNIMO  MÁXIMO 

48. As necessidades de recursos da organização 
estão sendo atendidas de forma ideal. 

2,23 2,00 1 3 

49. Os recursos são alocados para um melhor 
atendimento às prioridades diante de restrições 
orçamentárias. 

2,97 3,00 1 4 

50. A organização utiliza recursos eficientemente 
conforme a viabilidade econômica da 
organização. 

3,16 3,00 1 4 

MÉDIA GERAL DAS QUESTÕES 2,79 2,67 1 4 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 30 – Grau de concordância do direcionamento na gestão de recursos 

QUESTÃO MÉDIA MEDIANA MÍNIMO  MÁXIMO 

51. A organização delega pessoas para execução da 
gestão de recursos. 

3,35 2,00 3 4 

52. A organização possui métricas definidas para a 
gestão de recursos de TI. 

2,71 3,00 1 4 

53. A organização adota estratégias de gestão de 
recursos de TI acordados com a alta administração. 

3,36 3,00 3 4 

54. A organização possui planejamento para proteção 
de recursos de TI. 

2,57 3,00 1 4 

55. A organização possui alinhamento entre a gestão de 
recursos e o planejamento financeiro da 
organização e RH da organização. 

3,04 3,00 1 4 

56. A organização possui o controle sobre a arquitetura 
de TI. 

3,17 3,00 2 4 

MÉDIA GERAL DAS QUESTÕES 3,03 2,83 1 4 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Tabela 31 – Grau de concordância do monitoramento a gestão de recursos 

QUESTÃO MÉDIA MEDIANA MÍNIMO  MÁXIMO 

57. A organização utiliza métricas ou metas para 
monitorar a alocação de recursos. 

2,60 3,00 1 3 

58. A organização se preocupa em monitorar 
fornecedores de TI. 

2,83 3,00 1 4 

59. A organização monitora como é feita a 
utilização de recursos relacionados aos 
objetivos de TI acordados. 

2,96 3,00 2 4 

MÉDIA GERAL DAS QUESTÕES 2,80 3,00 1 4 

Fonte: Elaborada pelo autor.  
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Tabela 32 – Grau de concordância da avaliação dos requerimentos de reporte das partes 

interessadas 

QUESTÃO MÉDIA MEDIANA MÍNIMO  MÁXIMO 

60. A organização examina requisitos de reportes 
obrigatórios relacionados ao uso de TI. 

3,00 3,00 1 4 

61. A organização examina os requisitos de reportes 
a outras partes interessadas relacionados ao uso 
de TI. 

3,10 3,00 1 4 

62. A organização mantém a comunicação com 
partes interessadas externas. 

3,00 3,00 1 4 

63. A organização mantém a comunicação com 
partes interessadas internas. 

3,19 3,00 1 4 

MÉDIA GERAL DAS QUESTÕES 3,07 3,00 1 4 

Fonte: Elaborada pelo autor.  

 

Tabela 33 – Grau de concordância da orientação a comunicação e reporte às partes 

interessadas 

QUESTÃO MÉDIA MEDIANA MÍNIMO  MÁXIMO 

64. A organização possui mecanismo 
implementado para validação e aprovação de 
relatórios obrigatórios. 

2,65 3,00 1 4 

65. A organização possui mecanismo de análise 
eficaz dos relatórios emitidos. 

2,63 3,00 1 4 

66. A organização atende os pedidos de relatórios 
solicitados pelas partes interessadas. 

3,52 4,00 3 4 

MÉDIA GERAL DAS QUESTÕES 2,93 3,33 1 4 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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APÊNDICE C – Organograma Institucional 
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APÊNDICE D – Roteiro de Entrevistas 

 

Questão 12. A organização assegura sistema de recompensa para promoção de mudança de cultura organizacional. 

O que? Quem? Onde? Quando? Porque? Como? Quanto? 

Quais objetivos e 
metas para a 
criação de um 
sistema de 
recompensa para 
promoção de 
mudança de cultura 
organizacional? 

 

Quem será o 
responsável para a 
criação deste 
sistema de 
recompensa? 

 

Em quais setores 
serão executadas 
as ações para a 
criação deste 
sistema de 
recompensa? 

 

Qual o prazo pode 
ser estipulado para 
início e término 
desta ação? 

 

Qual o benefício e 
como agregar valor 
com a criação deste 
sistema de 
recompensa? 

 

Qual metodologia 
será empregada? 
Que critérios serão 
usados? Existe uma 
ferramenta que 
todos devem usar, 
um manual de boas 
práticas ou norma 
ISO? Quais são as 
etapas do projeto? 

 

Haverá custos para 
a criação deste 
sistema de 
recompensa? 

 

 

 

Questão 38. A organização possui um plano de capacitação para identificação dos riscos de TI. 

O que? Quem? Onde? Quando? Porque? Como? Quanto? 

Quais objetivos e 
metas para a 
criação de um plano 
de capacitação que 
identifique riscos de 
TI? 

 

Quem será o 
responsável para a 
criação deste plano 
de capacitação? 

 

Em quais setores 
serão executadas 
as ações do plano 
de capacitação? 

 

Qual o prazo pode 
ser estipulado para 
início e término 
desta ação? 

 

Qual o benefício e 
como agregar valor 
com a criação deste 
plano de 
capacitação? 

 

Qual metodologia 
será empregada? 
Que critérios serão 
usados? Existe uma 
ferramenta que 
todos devem usar, 
um manual de boas 
práticas ou norma 
ISO? Quais são as 
etapas do projeto? 

Haverá custos para 
a criação deste 
plano de 
capacitação? 
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Questão 39. A organização integra a estratégia de risco de TI com as decisões de risco estratégicos. 

O que? Quem? Onde? Quando? Porque? Como? Quanto? 

Quais objetivos e 
metas da 
integração da 
estratégia de riscos 
de TI com as 
decisões de risco 
estratégicos? 

 

Quem será o 
responsável por 
esta ação de 
integração? 

 

Em quais setores 
serão executadas 
as ações para esta 
integração? 

 

Qual o prazo pode 
ser estipulado para 
início e término 
desta ação? 

 

Qual o benefício e 
como agregar valor 
com a integração? 

 

Qual metodologia 
será empregada? 
Que critérios serão 
usados? Existe uma 
ferramenta que 
todos devem usar, 
um manual de boas 
práticas ou norma 
ISO? Quais são as 
etapas do projeto? 

 

Haverá custos para 
esta integração ser 
realizada? 
 

 

 

 

Questão 40. A organização possui plano de comunicação de risco em todos os níveis organizacionais. 

O que? Quem? Onde? Quando? Porque? Como? Quanto? 

Quais objetivos e 
metas para a 
criação de um plano 
de comunicação de 
risco em todos os 
níveis 
organizacionais do 

Quem será o 
responsável para a 
criação deste plano 
de comunicação? 

 

Em quais setores 
serão executadas 
as ações do plano 
de comunicação? 

 

Qual o prazo pode 
ser estipulado para 
início e término 
desta ação? 

 

Qual o benefício e 
como agregar valor 
com a criação deste 
plano de 
comunicação? 

 

Qual metodologia 
será empregada? 
Que critérios serão 
usados? Existe uma 
ferramenta que 
todos devem usar, 
um manual de boas 

Haverá custos para 
a criação deste 
plano de 
comunicação? 
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setor? 

 
práticas ou norma 
ISO? Quais são as 
etapas do projeto? 

 

 

Questão 41. A organização possui mecanismo implementado para reportar riscos de forma rápida para níveis adequados de gestão. 

O que? Quem? Onde? Quando? Porque? Como? Quanto? 

Quais objetivos e 
metas para a 
criação de um 
mecanismo para 
reporte de riscos 
rapidamente para 
níveis adequados 
de gestão? 

 

Quem será o 
responsável para a 
criação deste 
mecanismo de 
reporte de riscos? 

 

Em quais setores 
serão executadas 
as ações de 
implementação de 
um mecanismo de 
reporte de riscos? 

 

Qual o prazo pode 
ser estipulado para 
início e término 
desta ação? 

 

Qual o benefício e 
como agregar valor 
com a criação deste 
mecanismo de 
reporte de riscos? 

 

Qual metodologia 
será empregada? 
Que critérios serão 
usados? Existe uma 
ferramenta que 
todos devem usar, 
um manual de boas 
práticas ou norma 
ISO? Quais são as 
etapas do projeto? 

 

Haverá custos para 
a criação deste 
mecanismo de 
reporte de riscos? 
 

 

 

 

Questão 43. A organização possui métricas de gestão de risco. 

O que? Quem? Onde? Quando? Porque? Como? Quanto? 

Quais objetivos e 
metas para a 
criação de métricas 
de gestão de risco? 

 

Quem será o 
responsável para a 
criação destas 
métricas de gestão 
de risco? 

 

Em quais setores 
serão executadas 
as ações de 
implementação de 
métricas de gestão 
de risco? 

 

Qual o prazo pode 
ser estipulado para 
início e término 
desta ação? 

 

Qual o benefício e 
como agregar valor 
com a criação de 
métricas de gestão 
de risco? 

 

Qual metodologia 
será empregada? 
Que critérios serão 
usados? Existe uma 
ferramenta que 
todos devem usar, 
um manual de boas 

Haverá custos para 
a criação destas 
métricas de gestão 
de risco? 
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práticas ou norma 
ISO? Quais são as 
etapas do projeto? 

 

 

Questão 44. A organização monitora a gestão do perfil de risco. 

O que? Quem? Onde? Quando? Porque? Como? Quanto? 

Quais objetivos e 
metas para 
monitoramento da 
gestão do perfil de 
risco? 

 

Quem será o 
responsável para a 
criação deste 
monitoramento da 
gestão do perfil de 
risco? 

 

Em quais setores 
serão executadas 
as ações do 
monitoramento da 
gestão do perfil de 
risco? 

 

Qual o prazo pode 
ser estipulado para 
início e término 
desta ação? 

 

Qual o benefício e 
como agregar valor 
com a criação do 
monitoramento da 
gestão do perfil de 
risco? 

 

Qual metodologia 
será empregada? 
Que critérios serão 
usados? Existe uma 
ferramenta que 
todos devem usar, 
um manual de boas 
práticas ou norma 
ISO? Quais são as 
etapas do projeto? 

 

Haverá custos para 
a criação do 
monitoramento da 
gestão do perfil de 
risco? 
 

 

 

 

Questão 45. A organização possui metas ou métricas de processos de gestão de riscos sendo monitorados. 

O que? Quem? Onde? Quando? Porque? Como? Quanto? 

Quais objetivos e 
metas para a 
criação de metas ou 
métricas de 
processos de 
gestão de riscos 
que serão 

Quem será o 
responsável para a 
criação de metas ou 
métricas de 
processos de 
gestão de riscos 
que serão 

Em quais setores 
serão executadas 
as ações para a 
criação de metas ou 
métricas de 
processos de 
gestão de riscos 

Qual o prazo pode 
ser estipulado para 
início e término 
desta ação? 

 

Qual o benefício e 
como agregar valor 
com a criação de 
metas ou métricas 
de processos de 
gestão de riscos 
que serão 

Qual metodologia 
será empregada? 
Que critérios serão 
usados? Existe uma 
ferramenta que 
todos devem usar, 
um manual de boas 

Haverá custos para 
a criação de metas 
ou métricas de 
processos de 
gestão de riscos 
que serão 
monitorados? 
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monitorados? 

 
monitorados? 

 
que serão 
monitorados? 

 

monitorados? 

 
práticas ou norma 
ISO? Quais são as 
etapas do projeto? 

 

 

 

 

 

Questão 46. A organização avalia o progresso que direcionam às metas identificadas pelas partes interessadas relacionadas a 

gestão de riscos. 

O que? Quem? Onde? Quando? Porque? Como? Quanto? 

Quais objetivos e 
metas para a 
criação de um plano 
de capacitação que 
identifique riscos de 
TI? 

 

Quem será o 
responsável para a 
criação deste plano 
de capacitação? 

 

Em quais setores 
serão executadas 
as ações do plano 
de capacitação? 

 

Qual o prazo pode 
ser estipulado para 
início e término 
desta ação? 

 

Qual o benefício e 
como agregar valor 
com a criação deste 
plano de 
capacitação? 

 

Qual metodologia 
será empregada? 
Que critérios serão 
usados? Existe uma 
ferramenta que 
todos devem usar, 
um manual de boas 
práticas ou norma 
ISO? Quais são as 
etapas do projeto? 

 

Haverá custos para 
a criação deste 
plano de 
capacitação? 
 

 

 

 

Questão 48. As necessidades de recursos TI da organização estão sendo atendidas de forma ideal. 

O que? Quem? Onde? Quando? Porque? Como? Quanto? 

Quais objetivos e 
metas para o 
planejamento de 

Quem será o 
responsável para a 
criação deste 

Em quais setores 
serão executadas 
as ações do 

Qual o prazo pode 
ser estipulado para 
início e término 

Qual o benefício e 
como agregar valor 
com a criação do 

Qual metodologia 
será empregada? 
Que critérios serão 

Haverá custos para 
a criação deste 
planejamento de 
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alocação de 
recursos de TI? 

 

planejamento de 
alocação de 
recursos de TI? 

 

planejamento de 
alocação de 
recursos de TI? 

 

desta ação? 

 
planejamento de 
alocação de 
recursos de TI? 

 

usados? Existe uma 
ferramenta que 
todos devem usar, 
um manual de boas 
práticas ou norma 
ISO? Quais são as 
etapas do projeto? 

 

alocação de 
recursos de TI? 
 

 

 

 

Questão 51. A organização delega pessoas para execução da gestão de recursos de TI. 

O que? Quem? Onde? Quando? Porque? Como? Quanto? 

Quais objetivos e 
metas para a 
criação de um plano 
para delegação de 
pessoas para 
execução da gestão 
de recursos de TI? 

 

Quem será o 
responsável para a 
criação deste plano 
de delegação de 
pessoas para 
execução da gestão 
de recursos de TI? 

 

Em quais setores 
serão executadas 
as ações do plano 
de delegação de 
pessoas para 
execução da gestão 
de recursos de TI? 

 

Qual o prazo pode 
ser estipulado para 
início e término 
desta ação? 

 

Qual o benefício e 
como agregar valor 
com a criação deste 
plano delegação de 
pessoas para 
execução da gestão 
de recursos de TI? 

 

Qual metodologia 
será empregada? 
Que critérios serão 
usados? Existe uma 
ferramenta que 
todos devem usar, 
um manual de boas 
práticas ou norma 
ISO? Quais são as 
etapas do projeto? 

 

Haverá custos para 
a criação deste 
plano de delegação 
de pessoas para 
execução da gestão 
de recursos de TI? 
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APÊNDICE E - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO 
CONHECIMENTO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Governança da 

Tecnologia da Informação: uma análise de práticas para a criação de valor na 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido, que tem como pesquisador responsável 

Alex José Velasco Nunes. 

 

Esta pesquisa pretende avaliar os processos de governança de TI para criação 

de valor, otimização dos riscos e dos recursos organizacionais da Universidade 

federal Rural do Semi-Árido. Partindo de práticas e atividades voltadas à avaliação 

das opções estratégicas, orientando a TI e monitorando resultados. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é avaliar os processos de 

governança de TI para criação de valor, otimização dos riscos e dos recursos 

organizacionais da Universidade Federal Rural do Semi-Árido. Partindo de práticas e 

atividades voltadas à avaliação das opções estratégicas, orientando a TI e 

monitorando resultados. 

Caso decida participar será aplicado questionário constando a Seção 1 com 

dados demográficos da pesquisa e Seção 2 com os dados referentes ao COBIT 5 e 

processo EDM01 que se refere a Governança de TI. O tempo médio para 

preenchimento deste questionário é de 20 minutos. 

Será garantida a realização da pesquisa em ambiente adequado e reservado 

para garantir a privacidade do participante. 

Como benefícios da pesquisa espera-se a consolidação da Governança de TI 

através da definição e padronização de processos, maior exatidão na gestão da 

informação, melhor utilização da TI, geração de resultados ao negócio e redução de 

gastos. 
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Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas entrando 

em contato com Alex José Velasco Nunes no e-mail allex777@gmail.com ou telefone 

084 – 99634-1001. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados 

apenas em congressos ou publicações científicas, sempre de forma anônima, não 

havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. Esses dados serão 

guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por um 

período de 5 anos.  

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com 

o pesquisador responsável Alex José Velasco Nunes. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os benefícios que ela trará 

para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa Governança da Tecnologia da Informação: uma análise de práticas para 

a criação de valor na Universidade Federal Rural do Semi-Árido, e autorizo a 

divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações 

científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 Mossoró (RN), __ de _____ de 2019. 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

Como pesquisador responsável pelo estudo Governança da Tecnologia da 

Informação: uma análise de práticas para a criação de valor na Universidade Federal 

Rural do Semi-Árido, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir 

fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e 

assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 



221 
 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 

estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser 

humano. 

 

Mossoró (RN), __ de _____ de 2019. 

 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 




