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Resumo 
 

O tema Governança de Tecnologia da Informação (GTI) tornou-se mais premente no 

ambiente empresarial brasileiro, principalmente após as repercussões mundiais ocorridas com 

a queda da bolsa de valores americana Nasdaq, com a nova configuração mundial após os 

ataques aos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001 e a partir da promulgação da Lei 

Sarbanes-Oxley em 2002. Esse modelo de gestão tem sido implementado por organizações 

que buscam não somente obter melhor controle de gestão em Tecnologia da Informação, 

como para aquelas que têm de atender às conformidades legais exigidas pelos órgãos de 

controle. Implementá- la é um processo complexo e desafiador em virtude da necessidade de 

se identificar o melhor modelo de GTI dentre as práticas existentes no mundo empresarial. As 

empresas precisam fazer uma composição daquelas que melhor se aderem às suas realidades. 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar os modelos de GTI adotados em organizações no 

Brasil, avaliar os seus resultados, seus níveis de maturidade, os seus benefícios, suas 

dificuldades e suas tendências, contribuindo assim para o seu melhor entendimento e para 

amenizar a carência de estudos nessa área no Brasil. 

 

Este estudo, que é de natureza empírica, baseou-se na metodologia de estudo de casos 

múltiplos realizado em cinco empresas para explorar como este modelo de gestão vem sendo 

adotado, quais estruturas, metodologias e práticas de mercado têm sido utilizadas para a sua 

efetividade. 

 

Neste contexto, apresentam-se os resultados obtidos, os aspectos que envolvem a 

implementação dos modelos de GTI nas organizações, as dificuldades encontradas, o que têm 

condicionado o seu desempenho e suas tendências. 

 

Palavras-chave: Governança de Tecnologia da Informação, Controle de Gestão, 

Melhores Práticas, Teoria da Agência. 
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Abstract 
 

IT Governance has grown to be more critical in the Brazilian business atmosphere as a direct 

result of world changing events such as the fall of the American stock exchange, NASDAQ, 

the configuration restructure after the terrorist attacks of September 11, 2001 on the United 

States and the passing of the Sarbanes-Oxley Act in 2002. This management model has been 

adopted by organizations looking for not only obtaining better IT administrative control but 

also to comply with requirements enforced by legal agencies. Implementing IT Governance is 

a complex process as the challenge is identifying the best model within the business world. 

Companies ought to evaluate and implement those models that better suit their needs. 

 

The objective of this study is to analyze IT Governance models adopted by organizations in 

Brazil evaluating their results, maturity levels, benefits, challenges and tendencies leading to a 

better understanding of these models further contributing to the lack of IT Governance studies 

in Brazil. 

 

This empirical research studies multiple management models employed by several companies 

and how their framework, methodologies and best practices have been used for their 

effectiveness. 

 

Furthermore, the findings of this research reveal all aspects involving the implementation of 

IT Governance in the organizations and how such aspects have shaped each models, trends 

and performance. 

 

Keywords: IT Governance, Control Management, Best Practices, Agency Theory. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 
 

Nos últimos quatro anos, o tema Governança em Tecnologia da Informação (GTI) vem 

sendo pesquisado e analisado com maior ênfase no Brasil, seja no meio acadêmico ou no 

meio empresarial, associado à Governança Corporativa após as fraudes financeiras em 

meados do ano 2002 ocorridas nas empresas americanas como Enron, Worldcom e Tyco. A 

GTI tem se tornado um aspecto fundamental e complexo em seu processo de implementação 

para as organizações. 

 

Essa complexidade se dá devido a existência de várias estruturas, metodologias, padrões, 

normas e práticas de mercado que podem trazer ganhos, porém, se não bem compreendidas e 

aplicadas de acordo com as particularidades de cada empresa, poderá deixar de ter a 

efetividade esperada, seja para a otimização de processos, de se ter melhor controle de gestão, 

bem como de se obter o melhor resultado. 

 

Para esta compreensão, Van Grembergen (2003) define a GTI como sendo a 

representação da capacidade organizacional exercida pela alta administração e pelos gestores 

de TI para controlar a formulação e implementação da estratégia de TI e, neste sentido, 

assegurar a integração da TI ao negócio. A GTI é de responsabilidade do conselho diretor e 

dos gestores de TI. A GTI é parte integrante da governança corporativa e consiste na 

liderança nas estruturas organizacionais e nos processos que asseguram que a TI sustente as 

estratégias e objetivos da organização (ITGI, 2001). 

 

Weill e Ross (2004) conceituam a GTI como uma estrutura de decisão e de 

responsabilidade para incentivar o comportamento desejável no uso da tecnologia de 

informação. 

 

A GTI tem sido descrita por meio de uma variedade de fontes e com temas consistentes. 

Henderson e Venkatraman (1999) descrevem-na como a seleção e uso de processos 

organizacionais para se tomar decisões sobre como obter e implementar os recursos e 

competências de TI. Luftman et al. (2004) descrevem-na como uma estrutura que: toma as 

decisões; que define o porquê as decisões são tomadas e como as decisões são tomadas. 
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O Forrester Research define a GTI como o processo pelo qual são tomadas as decisões no 

que tangem aos investimentos de TI, incluindo: como as decisões são tomadas; quem é 

responsável e como os resultados das decisões são medidos e monitorados (SYMONS, 2004). 

 

De acordo com Guldentops (2004), a GTI tem como premissa a proteção do valor dos 

stakeholders1; de tornar claro que os riscos de TI sejam quantificados e mitigados; direcionar 

e controlar os investimentos de TI. É um processo gerador de oportunidades e benefícios, traz 

melhor entendimento nas análises de riscos; alinha TI ao negócio enquanto aceita TI como 

uma entrada crítica para o planejamento estratégico; sustenta as operações, prepara a 

organização para o futuro e é parte integrante da estrutura global da governança corporativa. 

 

Symons (2005) sugere um processo de implementação seqüencial e estruturado para que a 

GTI atinja a sua efetividade e que possa: Assegurar o apoio à alta administração; desenvolver 

a estrutura de governança, incluindo a participação do CIO no nível da alta administração para 

processos estratégicos; desenvolver processos; alinhar processos aos padrões existentes. O 

objetivo é integrar processos adequados com a cultura da organização. 

 

Neste contexto, esta pesquisa busca obter o melhor entendimento dos modelos de GTI 

adotados, de seus processos e inter-relacionamentos, bem como contribuir para a bibliografia 

nacional com resultados empíricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Stakeholder ou, em Português, parte interessada, refere -se a todos os envolvidos em um processo, por exemplo, 
clientes, colaboradores, investidores, fornecedores, comunidade, etc. O sucesso de qualquer empreendimento 
depende da participação de suas partes interessadas e por isso é necessário assegurar que suas expectativas e 
necessidades são conhecidas e consideradas pelos administradores. 
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1.1 MOTIVAÇÃO PARA O TRABALHO 
 

O conceito de GTI se tornou emergente a partir de 2002 quando a Lei Sarbanes-Oxley 

(SOX)2 foi promulgada pelo governo americano após os escândalos de fraudes financeiras 

ocorridas em empresas americanas; o que determinou um marco histórico na gestão de riscos 

financeiros, tornando assim a GTI uma discussão estratégica não somente para a alta 

administração das empresas como também para os gestores de TI. A necessidade de 

atendimento às conformidades da Lei gera para TI uma atenção concentrada para o seu 

controle de gestão, o que demanda a necessidade de adequar os seus processos de acordo com 

as seções estabelecidas pela SOX, as quais geram impactos diretos nos processos de TI para 

as empresas multinacionais que negociam ações na bolsa de valores americana, bem como 

para as empresas brasileiras com ADR’s (American Depositary Receipt)3. 

 

Segundo Van Grembergen (2003), a GTI é uma estrutura de relacionamentos e processos 

para dirigir e controlar a TI a fim de alcançar as metas organizacionais, agregar valor e 

contribuir com elementos que tornem os negócios competitivos; possibilitando assim, uma 

visão integrada dos processos de TI. 

 

É nesse contexto, caracterizado pelo fato das empresas buscarem maior competitividade 

em um mundo cada vez mais digitalizado, e que há uma maior demanda pela adoção de 

práticas de governança corporativa, que a TI se torna um elemento crítico para dar suporte à 

sobrevivência e ao crescimento da empresa. 

                                                 

2 Sarbanes-Oxley Act - Lei das conseqüências não intencionais – Assegura a transparência dos relatórios 
financeiros das empresas. Lei americana, assinada em 30 de julho de 2002, pelos senadores Paul Sarbanes 
(Democrata de Maryland) e Michael Oxley (Republicano de Ohio). Motivada por escândalos financeiros 
corporativos, dentre eles o da Enron a Lei foi redigida com o objetivo de evitar o esvaziamento dos 
investimentos financeiros e fuga dos inves tidores, causada pela aparente insegurança a respeito da governança 
adequada das empresas. A lei Sarbanes-Oxley, como foi chamada, foi apelidada de Sarbox ou ainda de SOX. 
Seu conjunto busca garantir a criação de mecanismos de auditoria e segurança confiáveis nas empresas, 
incluindo ainda regras para a criação de comitês e comissões encarregadas de supervisionar suas atividades e 
operações de modo a mitigar riscos aos negócios, evitar a ocorrência de fraudes, ou ter meios de identificar 
quando elas ocorrem, garantindo a transparência na gestão das empresas. Cabe salientar que a mesma fora 
confeccionada devido aos grandes escândalos que afetaram de forma significativa a credibilidade americana e 
européia referente à contabilidade e, devido a este surge a tão conhecida Lei, a qual afeta todas as empresas que 
possuam capital aberto e ações na bolsa de Nova Iorque. As seções mais importantes do texto são a 404 e 302 
que tratam de controles internos. 

3 ADR’s - são títulos emitidos por bancos americanos destinados a captar recursos de investidores estrangeiros, 
com base em lastro de ações de empresas não-americanas. São negociados através dos bancos participantes do 
sindicato de lançamento dos títulos. 
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Os negócios demandam cada vez mais a acessibilidade às informações em tempo real, o 

que cria uma forte dependência por recursos de TI. Esta dependência maior de TI implica 

também numa vulnerabilidade para esse ambiente, como por exemplo, o tempo de parada de 

um sistema de informação ou da infra-estrutura que mantém os sistemas de informação se 

torna um processo demasiadamente crítico e oneroso. 

 

Para que o ambiente de TI esteja alinhado aos negócios e preparado para possibilitar a alta 

disponibilidade dos serviços e recursos, implementá- los, gera investimentos significativos. As 

organizações, por sua vez, exigem que esses investimentos não sejam somente justificados, 

mas que inclusive agreguem valor ao negócio (VAN GREMBERGEN et al., 2003). 

 

1.2 TEMA E PROBLEMÁTICA 
 

A Tecnologia da Informação (TI) pode ser um recurso facilitador na busca da excelência 

empresarial, tanto na eficiência operacional, quanto no posicionamento estratégico. Para que a 

TI não seja apenas um instrumento de suporte, mas também gerador das transformações 

organizacionais necessárias para o crescimento e manutenção da capacidade competitiva da 

empresa é de fundamental importância aprimorar o seu processo de gestão e de inter-

relacionamentos com a alta administração, as unidades de negócios e a própria área de TI. 

 

A gestão efetiva de TI é crítica para o sucesso e sobrevivência das organizações, pois essa 

criticidade aumenta com a crescente dependência da informação e dos sistemas que a 

suportam; com a vulnerabilidade relacionada ao uso da TI; com os custos operacionais, com 

os investimentos necessários e com a dinâmica da própria tecnologia e de seu potencial de 

transformação para as organizações (LAINHART, 2000). 

 

Carr (2004) emergiu como um crítico proeminente da idéia de que TI proporciona 

vantagem estratégica. Esta linha de crítica provavelmente implica que a atenção significativa 

para a GTI não é uma atividade que vale a pena para a alta direção. Entretanto, também 

aponta a preocupação do equilíbrio para a efe tiva gestão dos riscos em TI. 
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A manifestação dos objetivos de GTI por intermédio do controle de gestão, como por 

exemplo, no contexto da gestão de projetos é altamente discutida entre os gestores de TI. As 

dificuldades em conseguir o equilíbrio entre a transparência financeira e a captação de dados 

do custo efetivo na gestão financeira de TI é um tópico contínuo de discussão na literatura 

profissional e podem ser vistas como uma limitação prática para a GTI (REMENYI et al., 

2000). 

 

Desta forma, os gestores de TI, conhecidos no âmbito corporativo como Chief Information 

Officers (CIO’s), têm se integrado à nova realidade de mercado adotando metodologias e 

práticas que otimizem seus serviços e seus processos; intensificando assim a governança e a 

transparência de gestão. 

 

Há empresas que adotam práticas de GTI muitas vezes como um modismo do que em 

virtude de questões básicas como assegurar que as expectativas com relação a TI sejam 

alcançadas e que os riscos de TI sejam mitigados; outras buscam essas propostas visando 

aperfeiçoar sua arquitetura de TI. Existem outras empresas que sofrem influências externas 

por órgãos reguladores e que são obrigadas a adotar esses processos, como por exemplo, as 

empresas americanas com filiais no Brasil ou mesmo as nacionais, de capital aberto, que 

negociam ações na bolsa de valores norte-americana. Um exemplo clássico dessa adequação 

refere-se às exigências da Lei Sarbanes-Oxley. 

 

Neste contexto, os gestores de TI precisam colocar a GTI como um componente de gestão 

de mudanças corporativas e usar a análise de desempenho para gerar interesse, engajamento e 

compromisso direto como forma de garantir que os seus processos sejam efetivos e 

reconhecidos. 

 

A alta competitividade dos mercados impõe às organizações necessidades de grandes 

investimentos em TI para suportar os seus processos de negócios, o que tornam o ambiente de 

TI complexo e pressionado em virtude da velocidade dos avanços tecnológicos e da demanda 

por acesso às informações em tempo real para as tomadas de decisões. Um outro fator 

importante para TI é a emergência por melhor controle de gestão em função das 

possibilidades de fraudes corporativas. Esses desafios levam as empresas a redefinirem seus 

processos e suas arquiteturas organizacionais. 
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A fim de sustentar a redefinição desses processos, Van Grembergen (2003) afirma que a 

GTI está na agenda de muitas organizações e que os modelos de GTI de alto nível estão sendo 

criados. No entanto, ter desenvolvido um modelo de GTI de alto nível não implica que o 

processo de governança esteja realmente em pleno funcionamento. O entendimento do 

modelo de GTI é o primeiro passo, implementá- lo como uma solução sustentável e efetiva é 

um outro passo complexo e desafiador. 

Essas necessidades empresariais colocam para TI um outro grande desafio: a integração 

de pessoas, dos processos e da tecnologia dentro das organizações. Isto impõe aos 

profissionais a necessidade do trabalho em grupo e da habilidade para tomar decisões rápidas 

e consensuais apoiados pela TI. 

Devido à complexidade existente, surge a necessidade de estudos comparativos entre os 

conceitos de GTI, bem como da realização de um estudo empírico para avaliar os modelos de 

GTI adotados no Brasil. Para nortear esta pesquisa surge a seguinte questão: 

 

Partindo da premissa de que a informação é o elemento crucial para a sobrevivência das 

organizações, como as áreas de tecnologia da informação das empresas têm se integrado às 

novas demandas do mercado por práticas de gestão da informação que resultem em maior 

transparência e controle? 

 

1.3 OBJETIVOS DO TRABALHO 
 

1.3.1 Objetivo geral 
 

Em função do crescimento da demanda por práticas de transparência de gestão no âmbito 

das organizações, buscar-se-á estudar como esse fenômeno tem sido tratado especificamente 

nas áreas de tecnologia da informação, em função da emergência do conceito de Governança 

de Tecnologia da Informação. Portanto, procurar-se-á analisar como as organizações 

implementam os seus modelos de Governança de Tecnologia da Informação, quais são as 

estruturas e práticas de gestão que têm sido adotadas e como tem sido operada sua avaliação 

de desempenho em função do nível de maturidade alcançado. 
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1.3.2 Objetivos específicos 
 

a) Referenciar a teoria que origina a necessidade de adoção de práticas de governança 

corporativa, situando a gênese do tema na Teoria da Agência; 

b) Identificar as novas exigências de práticas de governança corporativa após a Lei 

Sarbanes-Oxley, que é o fenômeno de maior impacto na nova demanda por 

transparência de gestão; 

c) Analisar, de forma empírica, o impacto dessas novas exigências nas empresas que 

atuam no Brasil, apresentando os modelos de práticas de governança de tecnologia da 

informação adotados, que traduzem a própria readequação da área de tecnologia da 

informação às novas demandas por transparência de gestão. 

 

1.4 JUSTIFICATIVAS 
 

Dada a escassez de material bibliográfico no Brasil, este trabalho se propõe a contribuir 

com o tema ao descrever e analisar os modelos de governança de tecnologia da informação 

adotados por uma amostra de empresas que atuam no Brasil, de origem nacional ou 

estrangeira, especialmente após o advento das exigências do mercado financeiro pela adoção 

de maior transparência à gestão corporativa. Notadamente pode-se associar essa demanda do 

mercado financeiro ao advento da Lei Sarbanes-Oxley, que é um marco referencial 

estabelecido após a queda de grandes corporações nos Estado Unidos que causaram sérios 

prejuízos ao mercado global e que despertaram maior atenção da sociedade em geral. Os 

novos modelos empresariais demandam por maior eficiência econômica e por práticas de 

governança mais efetivas. 

 

1.5 CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS DO ESTUDO 
 

O estudo prevê uma análise sistemática da teoria existente que aborda a GTI, bem como 

das especificidades inerentes aos modelos e práticas adotadas pelas empresas pesquisadas. 

Neste sentido, a principal contribuição do estudo no campo teórico é a criação de uma 

compilação das principais características do processo de gestão baseado nas estruturas de GTI 

citadas na teoria existente e validadas nos estudos de casos múltiplos, contribuindo assim no 

campo empírico uma vez que busca evidenciar os casos de empresas. 
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1.6 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
 

Esta dissertação está estruturada da seguinte forma: 

 

Este capítulo apresenta a introdução, os objetivos, geral e específicos, as justificativas e as 

contribuições previstas pelo estudo. 

 

No capítulo II é apresentada a sustentação teórica abordando a origem da GTI, o 

embasamento e a relevância do tema. 

 

No capítulo III é apresentada a metodologia aplicada na pesquisa de campo, por 

intermédio de estudo de casos múltiplos aplicado em cinco empresas. 

 

O capítulo IV descreve os resultados alcançados nas entrevistas, que estruturas, normas e 

que práticas são adotadas, em que nível de maturidade se encontram, as dificuldades 

encontradas e suas tendências. 

 

Por fim, o capítulo V apresenta as conclusões sobre a análise dos resultados dos estudos 

de casos, contribuições e recomendações. 
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CAPÍTULO II 

DA TEORIA DA AGÊNCIA À GOVERNANÇA DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

Este capítulo apresenta a sustentação teórica desta pesquisa, que tem sua origem na Teoria 

da Agência. A Teoria da Agência aborda que há relações conflituosas entre os proprietários 

das organizações e seus gestores, sendo que esses últimos detêm a gestão da informação, algo 

que é crucial para o bom andamento dos negócios. Caso a informação seja gerenciada em 

proveito de um ou mais grupos nas organizações, é possível de se caracterizar o problema de 

assimetria informacional. E, visando evitar esse tipo de problema, que pode prejud icar as 

empresas e ter reflexos negativos no mercado, os órgãos reguladores têm exigido a adoção de 

práticas de governança corporativa que realmente aumentam a transparência da gestão e 

minimizem o problema de assimetria informacional. E, nesse contexto, as áreas de Tecnologia 

da Informação têm um papel crucial, posto que são as responsáveis pela gestão da 

informação. Como resultado, as próprias áreas de TI têm adotado suas práticas de governança 

corporativa, como forma de internalizar o conceito de governança demandado pelo mercado. 

 

2.1 TEORIA DA AGÊNCIA 
 

Originariamente, os conflitos de interesses existentes entre administradores e acionistas 

foram constatados por Smith (1937) que, quando a propriedade e controle das corporações 

não são totalmente coincidentes, existe um potencial para essas ocorrências. 

 

Jensen e Meckling (1976, p. 5), definem uma relação de agência como “um contrato pelo 

qual uma ou mais pessoas (o principal(is)) contrata(m) outra pessoa (o agente) para executar 

algum serviço em nome dele(s) e que envolva delegar, ao agente, alguma autoridade de 

tomada de decisão” (tradução do autor). 

 

Desta forma, têm-se uma situação em que os interesses e as motivações entre as partes 

envolvidas no relacionamento da organização, ou seja, o principal e o agente podem ser 

convergentes ou divergentes. Havendo convergência de interesses e motivações, ambos 

estarão alinhados e envolvidos em objetivos e motivações comuns, porém, havendo 



 

 

10 

divergência de interesses e motivações, surgirão os conflitos que precisam ser regulados e/ou 

controlados de alguma forma pelo principal. 

 

Da divergência de interesses e motivação, resulta que o principal pode limitar essas 

divergências, estabelecendo incentivos apropriados para o agente e, através de um custo de 

monitoramento, designar limites das atividades dos agentes. Porém, é pouco provável que o 

principal obtenha custo zero ao assegurar que o agente tome decisões ótimas do seu ponto de 

vista. No relacionamento de agência, o principal e o agente irão incorrer em custos de 

monitoramento e custos de vínculo, bem como conviver com divergências em algumas 

decisões do agente. Os custos de monitoramento são os custos de agência, definidos como 

aqueles necessários para alinhar os interesses do agente (administradores) com os interesses 

do principal (proprietários) (JENSEN; MECKLING, 1976). 

 

Toda relação de agência pode sugerir, a princípio, uma busca de eficiência, pois o 

principal, por não dispor de experiência, tempo, competência, capacitação, confere ao agente 

a tarefa de gerenciamento de recursos e execução de atividades. Entretanto, conforme 

ressaltam Jensen e Meckling (1976, p. 5) “se ambas as partes do relacionamento forem 

maximizadores de utilidade, existe boa razão para acreditar que o agente não agirá sempre 

pelos melhores interesses do principal” (tradução do autor). 

 

Assim, as pesquisas apontam as práticas da Teoria de Agência como um conjunto de 

atividades voltadas para a gestão, regulação e controle das relações entre as partes envolvidas 

com a firma, visando à eficiência dos recursos alocados e à minimização dos seus custos de 

agência. Conforme Fama e Jensen (1983), as organizações que tiverem menores custos de 

agenciamento em sua estrutura de governança terão mais chances de sobrevivência. 

 

2.1.1 CONFLITOS DE AGÊNCIA 
 

Segundo Smith (1937) apud Jensen e Meckling, (1976, p. 1), afirmam que um conflito de 

agência pode ser assim resumido: Dos diretores dessas empresas (de ações conjuntas), 

entretanto, sendo os gerentes do dinheiro de terceiros e não do dinheiro próprio, não se pode 

esperar que cuidem dele com a mesma vigilância ansiosa com que os sócios de uma sociedade 

privada zelam pelo próprio dinheiro. Como os mordomos de um homem rico, eles tendem a 
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dar atenção às pequenas questões que não favorecem o patrão e, muito facilmente, tendem a 

se aproveitar dele. Portanto, a negligência e a profusão devem sempre prevalecer, para mais 

ou para menos, na administração dos negócios de uma empresa desse tipo (tradução do autor).  

 

Jensen e Meckling (1976) aplicaram a teoria da agência em corporações modernas e 

desenvolveram um modelo de custos de agência para os acionistas, abordando questões a 

respeito da separação do direito de propriedade e de controle, onde procuraram dar um novo 

enfoque aos estudos realizados até então sobre relacionamentos de agência, acrescentando 

alguns aspectos comportamentais relacionados à administração. 

 

Os custos de agência são custos provenientes da adoção de medidas para controlar a 

atuação dos agentes. Podem variar entre despesas de monitoramento, contratação de seguros 

contra perdas provocadas pela má administração ou diversos planos de incentivos, associando 

o desempenho dos administradores aos salários ou à concessão de ações, opções ou outros 

benefícios. 

 

Os conselhos de administração têm a função de monitorar os administradores de forma a 

reduzir os custos de agência e alinhar os interesses dos administradores com os dos acionistas. 

Portanto, quando uma empresa busca recursos externos para financiar suas operações há uma 

possibilidade razoável de ocorrências de conflitos de agência entre acionista e/ou 

administradores e os credores. 

 

Devido a essa problemática, diversas técnicas têm sido utilizadas para reduzir os custos de 

agência decorrentes dessa situação indesejada. A Figura 1 apresenta o conjunto de 

mecanismos de incentivo e controle, internos e externos, utilizado para a minimização desses 

custos de agência, que é conhecido como governança corporativa (BARROS; FAMÁ; 

SILVEIRA, 2003, p. 2). 
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Figura 1 - O problema de agência e a governança corporativa 
Fonte: Adaptado de SILVEIRA (2002) 

 

Segundo Jensen (1993, p. 850), os mecanismos de governança podem ser classificados 

dentro de quatro categorias de “forças de controle” sobre uma empresa que são: 

 

1. O ambiente legal, político e regulatório; 

2. O mercado de capitais e de fusões e aquisições; 

3. O mercado competitivo do setor de atuação; 

4. Os mecanismos internos. 

 

Nesta perspectiva, um sistema de Governança Corporativa (GC) emerge justamente para 

procurar resolver o problema de agência oriundo da separação da propriedade do controle das 

corporações. Na medida em que uma grande corporação tem sua propriedade sob o controle 

de executivos não proprietários surge o problema de como garantir que o comportamento 

destes executivos esteja alinhado com a maximização do valor para os acionistas. 

 

Governança baseada na teoria da agência tem sido reexaminada em diversas formas. Cabe 

definir a governança como a monitoração global contribuindo para a formulação e execução 

 

Mecanismos internos 
•Conselho de 
administração 

•Sistema de 
remuneração 

•Estrutura de 
propriedade  
(posse de ações pelos 
gestores e conselheiros) 
 

Mecanismos externos 
•Mercado de aquisição 
hostil 

•Mercado de trabalho 
competitivo 

•Relatórios contábeis 
periódicos fiscalizados 
externamente 
(auditoria e agentes do 
mundo financeiro) 

Governança Corporativa – conjunto de mecanismos 
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entre acionistas e gestores pela redução dos 
problemas de agência, numa situação de separação 
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da estratégia organizacional, promovendo o alinhamento do objetivo, adquirindo e alocando 

recursos e interesses competitivos (DAILY et al., 2003; HILLMAN e DALZIEL, 2003). 

 

Ao longo dos anos noventa, o movimento pela GC difundiu-se em âmbito global, 

preconizando melhorias na alta administração das organizações. Mas, no início do terceiro 

milênio, escândalos corporativos em organizações como a Enron Corporation e a WorldCom, 

cujos dirigentes ocultaram dos investidores grandes perdas econômicas decorrentes de baixo 

desempenho, provocaram comoção e uma grande intervenção do Estado no mercado de 

capitais norte-americano. 

 

Políticos norte-americanos aprovaram o Sarbanes-Oxley Act em 30/07/2002, um 

dispositivo legal rigoroso, que impõe um conjunto de exigências de grande abrangência e 

impacto, inclusive, no Brasil e em outros países onde há companhias listadas em bolsas de 

valores norte-americanas. 

 

Neste sentido, a eficiência informacional gera demanda por controles mais rígidos e 

transparentes do fluxo de informações, que é uma das propostas das práticas de Governança 

Corporativa que têm ganhado vulto nas organizações. 

 

2.1.2 GOVERNANÇA CORPORATIVA 
 

O movimento pela governança corporativa adquiriu grande força nos Estados Unidos em 

meados da década de oitenta e expandiu-se consideravelmente na década seguinte. Conforme 

observa Carlsson (2001, p. 22): “Durante os anos noventa, o termo governança corporativa 

tornou-se de uso comum, não apenas nas comunidades de negócios e financeiras, mas 

também junto ao grande público. Como tantas outras novas idéias, tendências e modismos, a 

governança corporativa surgiu na Califórnia. [...] A partir da Califórnia, tornou-se mais do 

que apenas um fenômeno americano. Difundiu-se por todo o mundo – especialmente em 

meados dos anos noventa”. 

 

Segundo Lodi (2000), o movimento da GC se originou no início dos anos 90, nos Estados 

Unidos, em decorrência de necessidades específicas de administradores de fundos de pensão 

que sentiam uma necessidade de maior segurança nos investimentos realizados com dinheiro 
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dos mutuários, os quais se caracterizavam, na grande maioria, como acionistas minoritários e 

que sofriam com a falta de informações objetivas e transparentes para orientar suas decisões 

de investimentos. 

 

O conceito desenvolvido por Lodi (2000), define GC como o sistema de relacionamento 

entre os acionistas, os auditores independentes, os executivos da empresa e os conselheiros de 

administração. 

 

Frente à nova configuração mundial após os escândalos financeiros já mencionados, pode-

se dizer que as empresas buscam cada vez mais a revisão e o aprimoramento de seus 

processos de gestão e de suas relações mantidas no âmbito corporativo, com propostas de 

melhoria de qualidade, de transparência e de gestão socialmente responsável. 

 

De acordo com o Código de Melhores Práticas de Governança do Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa (IBCG), Governança Corporativa (GC) é o sistema pelo qual as 

sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo os relacionamentos entre 

acionistas/cotistas, conselho de administração, diretoria, auditoria independente e conselho 

fiscal. As boas práticas de GC têm a finalidade de aumentar o valor da sociedade, facilitar seu 

acesso ao capital e contribuir para a sua perenidade. 

 

No que diz respeito à transparência, a GC apresenta-se como um novo modelo de gestão 

para empresas que buscam atingir um nível diferenciado de relação com os investidores e com 

o mercado. 

 

No Brasil, o tema GC ganhou força na última década acelerado por processos de 

globalização, privatização, fusão e aquisição de empresas, bem como pela expansão dos 

fundos de investimentos institucionais e o aumento da presença de fundos de investimentos 

estrangeiros na economia nacional. 

 

Segundo o IBGC, a eficiência de um programa de GC depende da atuação de quatro 

agentes principais: conselho de administração, diretoria (CEO), auditoria independente e 

conselho fiscal, pela relevância das funções que desempenham, principalmente para o 

processo de prestação de contas (accountability), eqüidade (fairness) e transparência 



 

 

15 

(disclosure), que são considerados como os três elementos norteadores da GC. Os principais 

objetivos da GC são: 

 

a) A transparência nas informações prestadas ao mercado de capitais; 

b) Atração dos investidores institucionais, como fonte alternativa de financiamento para 

redução do custo do capital; 

c) Busca de vantagem competitiva para as organizações; 

d) Maior atenção aos acionistas minoritários; 

e) Maior controle de gestão; 

f) Melhoria do desempenho das organizações; 

g) Melhoria do relacionamento com os stakeholders. 

 

A Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD4 (2006) define a 

GC como “um conjunto de relações entre os gestores de uma companhia, seu conselho de 

administração, seus acionistas e outros stakeholders. A GC também desenvolve a estrutura 

através da qual são estabelecidos os objetivos da companhia, os meios de obtê- los e as 

melhores formas de monitoramento. Uma boa GC deve proporcionar adequados incentivos 

aos gestores para perseguirem objetivos condizentes com os interesses da companhia e seus 

acionistas. Deve, ainda, facilitar o monitoramento eficaz, encorajando as empresas a 

utilizarem seus recursos com mais eficiência”. 
 

O movimento pela GC tem conquistado a adesão de importantes organizações. Para a 

OECD (2006), GC refere-se aos meios internos através dos quais as organizações são 

operadas e controladas. A OECD (2006) argumenta, ao justificar sua proposta relativa a um 

conjunto de princípios de GC, que não há um modelo de boa GC, mas que, ao mesmo tempo, 

o trabalho desenvolvido em países-membros e dentro da OECD tem identificado elementos 

comuns que permeiam uma boa GC. 

 

Para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), GC é “o conjunto de práticas que tem 

por finalidade otimizar o desempenho de uma companhia ao proteger todas as partes 

                                                 
4 A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, ou OECD em inglês) é uma 
organização internacional dos países desenvolvidos com os princípios da democracia representativa e da 
economia de livre mercado. A sede da organização fica em Paris, na França. Foi criada em 30 de Setembro de 
1961, sucedendo à Organização para a Cooperação Econômica Européia, criada em 16 de Abril de 1948. 
 



 

 

16 

envolvidas, tais como investidores, empregados e credores, facilitando o acesso ao capital”. A 

boa Governança assegura aos proprietários: eqüidade, transparência, responsabilidade pelos 

resultados e prestação de contas (accountability) e obediência às leis do país (compliance). A 

adoção da prática de GC significa melhoria dos processos de gestão das empresas, por meio 

de planejamento e controle, o que por conseqüência valoriza o negócio, incrementa a 

produtividade, a competitividade e reduz o risco da operação. 

 

Assim, um sistema de governança é a fixação pelo Conselho dos mecanismos, estruturas e 

incentivos, que compõem o sistema de controle de gestão e que devem direcionar o 

comportamento dos administradores para o cumprimento dos objetivos estipulados pelos 

acionistas/proprietários e assegurar que deles não se afastem “por má-fé, negligência, cupidez 

ou simples incompetência” (HELLWIG, 2000). 

 

Segundo Martin et al. (2004), a governança deve suprir a administração com recursos 

empresariais baseados em um sistema de controle de gestão o qual, deve considerar os riscos 

que são intrínsecos aos negócios, do desempenho e da qualidade da informação. 

 

As empresas que adotam práticas de Governança Corporativa conseguem melhores 

resultados de financiamento com taxas mais atrativas de mercado, o que gera melhores 

resultados e, conseqüentemente, maior retorno aos acionistas. Segundo Berton (2003), a 

valorização das ações no mercado é influenciada positivamente pelo grau de segurança 

oferecido pelos direitos concedidos aos acionistas e pela quantidade de informações 

disponibilizadas pelas empresas. 

 
Desta forma a área de TI é exigida cada vez mais para contribuir com que as organizações 

tenham agilidade em seus processos, possibilitando que as informações estejam disponíveis 

em tempo real para os processos de tomada de decisão. A área de TI era considerada uma das 

menos exigidas em termos de regulamentações de governo, no entanto em todo o mundo esta 

situação está mudando drasticamente. Pressões regulatórias de mercados nacional e 

internacional geram uma forte influência sobre a GC, bem como para que TI tenha a sua 

Governança inclusive. 
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2.2 GOVERNANÇA DE TI 
 

A Tecnologia da Informação tem gerado mudanças significativas nas organizações. Na 

visão de Henderson e Venkatraman (1999), o impacto de TI está transcendendo o seu 

tradicional papel de ferramenta administrativa e está evoluindo para um papel estratégico. 

 

Ainda segundo os autores, TI vem contribuindo e gerando oportunidades para o negócio. 

O Quadro 1 deixa clara essa visão da TI como provedora de serviços ou como parceira 

estratégica. 

 

TI como Provedora de Serviços TI como Parceira Estratégica 

• TI é para produtividade 

• Orçamentos são norteados por 

benchmarks 

• TI apartada das áreas de negócios 

• TI é vista como uma despesa para ser 

controlada 

• Gestores de TI são especialistas técnicos 

• TI para o crescimento do negócio 

• Orçamentos são norteados pela estratégia 

de negócios 

• TI é integrada às áreas de negócios 

• TI é vista como um investimento para 

gerir negócios 

• Gestores de TI auxiliam para as soluções 

de problemas de negócios 

 
Quadro 1 – TI como Provedora de Serviços ou como Parceira Estratégica 

Fonte: Henderson e Venkatraman (1999) 

 

Enquanto os ambientes de negócios mudam continuamente e as tecnologias evoluem 

rapidamente, governar TI para a inovação contínua de negócios e de se ter controles efetivos 

de gestão é uma questão desafiadora (BROWN, 1997). 

 

Segundo Van Grembergen (2003), a Governança de TI (GTI) é uma estrutura de 

relacionamentos e processos para dirigir e controlar a TI a fim de alcançar as metas da 

organização pela agregação de valor, possibilitando uma visão integrada dos processos de TI, 

introduzindo melhores práticas de gestão. 

 

A Governança de TI visa responder as seguintes questões (WEIL e ROSS, 2004): 

1. As capacidades da TI melhoram a competitividade da sua empresa? 
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2. Todos os gerentes da empresa reconhecem suas responsabilidades para o gerenciamento e 

uso efetivo da TI - ou eles assumem que este é um problema apenas da área de TI? 

3. Os investimentos em TI de sua empresa visam atender os objetivos estratégicos – ou sua 

empresa desperdiça recursos e investimentos apenas para atender iniciativas táticas e 

necessidades operacionais? 

 

Segundo Weill e Ross (2004), as empresas de modo geral gerenciam bem seus recursos – 

pessoas, capital, fábricas e relacionamento com clientes – mas no que diz respeito à 

informação e as tecnologias que coletam, armazenam e disseminam informação, são as 

atividades que mais causam perplexidade quanto à ausência de gerenciamento e controle. As 

necessidades de negócios mudam constantemente, enquanto os sistemas, por outro lado, 

permanecem inflexíveis e imutáveis. As implementações de soluções e projetos de TI 

envolvem altos e contínuos investimentos com resultados de difícil previsão e bastante 

incertos que ninguém pode precisar. Estas incertezas e complexidades levam muitos gestores 

e a alta direção abdicarem de suas responsabilidades de assegurar que as pessoas e a 

organização utilizam a TI de forma efetiva. Por muitos anos, algumas empresas obtiveram 

sucesso mesmo a despeito de práticas não eficazes de gerenciamento de TI. Porém a 

informação – e consequentemente a TI – é cada vez mais um elemento importante dos 

produtos e serviços da organização e a base dos processos de negócios da empresa. Esta 

ligação forte entre a TI e os processos de negócios significa que a área de TI não pode ser o 

único – e nem o principal – responsável pelo uso efetivo da informação e da tecnologia da 

informação. Obter cada vez mais valor da TI é uma das mais importantes competências 

organizacionais atualmente. Os líderes das empresas têm que assumir esta responsabilidade 

em conjunto com a TI. 

 

A GTI tem por objetivos conhecer os valores e a importância estratégica da TI na 

organização, assegurar que pode suportar as suas operações e garantir que pode implementar 

as estratégias necessárias para atender o crescimento e a expansão da empresa no futuro. As 

melhores práticas de GTI visam garantir que as expectativas da TI serão atendidas e os riscos 

inerentes a TI serão minimizados. A GTI como parte integrante da GC precisa levar ao 

conhecimento dos membros da diretoria e do conselho as informações necessárias para 

permitir decisões sobre os seguintes aspectos (ITGI, 2001): 
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a) Demonstrar a capacidade da TI como viabilizadora de novos modelos de negócios, assim 

como mudanças nas práticas de negócios; 

b) Aumento dos custos de TI e o correspondente aumento do valor da informação; 

c) Informar riscos de fazer negócios no mundo digital integrado em rede, assim como a 

insegurança gerada pela dependência em entidades que estão fora do controle direto da 

empresa; 

d) Informar os possíveis impactos da TI na continuidade das operações devido ao aumento 

crescente da dependência na disponibilidade da informação e da TI em todas as áreas da 

empresa; 

e) Desenvolver a capacidade da organização de TI em construir e manter os conhecimentos 

essenciais para garantir a sustentação e o crescimento dos negócios; 

f) Informar o aumento do impacto de eventuais falhas em TI na imagem, reputação e valor 

da empresa. 

 

O conceito de GTI do Gartner Group (2005), empresa de consultoria e benchmarking5 de 

TI: “A Governança de TI é atribuir direitos de tomada de decisão e responsabilidades em 

todos os domínios relevantes da Tecnologia da Informação. Alinhando a utilização dos 

recursos e serviços de TI com o objetivo de garantir os princípios e valores da organização 

bem como garantir o atendimento dos resultados no negócio. Inclui a definição de recursos 

adequados aos diversos serviços de TI disponíveis na empresa com a finalidade de suportar 

os objetivos do negócio” (GARTNER GROUP, 2005). 

 

De acordo com o Gartner Group (2005), na área de TI de grandes empresas tomam-se 

milhares de decisões diariamente. Uma estrutura de GTI tem por objetivo endereçar e 

direcionar todas as decisões em todos os níveis da organização. Faz-se necessário definir os 

fóruns de decisão de acordo com os diversos domínios de decisão existentes numa 

organização de TI, apresentado no Quadro 2. Os domínios e os fóruns de decisão podem 

variar de empresa para empresa e de indústria para indústria, dependendo fundamentalmente 

                                                 

5 Benchmarking é a busca das melhores práticas na indústria que conduzem ao desempenho superior (CAMP, 
1993). O Benchmarking é uma das mais antigas ferramentas de gestão. Seu propósito é estimular e facilitar as 
mudanças organizacionais e a melhoria de desempenho das organizações através de um processo de aprendizado 
e que podem servir de referência para uma mudança que leve a melhores resultados. 
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da estrutura organizacional e das características e estruturação dos processos de negócios. Na 

maioria das áreas de TI encontramos os domínios de decisão a seguir. 

 

a) Princípios de TI: são as orientações gerais estabelecidas pela alta administração e 

determinam o papel da TI na organização; 

b) Arquitetura de TI: define o papel da TI na organização, definindo as opções de tecnologias 

adotadas, orientações de projetos de configurações e padrões de TI. O projeto técnico do 

que está estabelecido nos princípios de TI; 

c) Soluções de TI: compreendem as necessidades de negócios traduzidas em requerimentos 

de TI, ferramentas de usuários, aplicativos e estudos de viabilidade de projetos e soluções; 

d) Recursos de TI: definem as competências da organização de TI para implementar as 

diversas iniciativas de TI da empresa, englobando recursos internos e externos da 

organização; 

e) Infra-estrutura de TI: Compreende a implementação física da Arquitetura de TI. É o 

conjunto de recursos e serviços de TI implementado para atender as necessidades e 

suportar os objetivos de negócios; 

f) Operações de TI: Compreendem as dimensões da dinâmica da operação da TI e a 

execução dos serviços de TI disponíveis para toda a empresa. 

 

 

Princípios de TI: visão, missão e o papel de TI nos negócios. 

Arquitetura de TI: decisões tecnológicas, projetos, padrões. 

Soluções de TI: projetos, aplicações e ferramentas. 

Recursos de TI: perfil, conhecimento, habilidades e serviços. 

Infra-estrutura de TI: software, hardware, comunicações. 

Operações de TI: produção, processos, suporte de tecnologia. 

 

Quadro 2 – Domínio de decisões de TI 
Fonte: Adaptado de GARTNER GROUP (2005) 
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A estrutura de GTI, de acordo com o ITGI (2001), está apresentada na Figura 2 a seguir: 

 

 
Figura 2 – O Processo de Governança de TI 

Fonte: Adaptado de IT Governance Institute (2001). 

 

2.2.1 Indicadores de efetividade na Governança de TI 
 

Segundo Brown (2005), as organizações que possuem uma gestão de TI efetiva, que têm 

um bom desempenho e que estão acima das expectativas, têm o forte envolvimento dos 

usuários e da alta administração. Complementando este pensamento, Kempis e Ringbeck 

(1999) como diretores da Mckinsey & Company6 e demais consultores da empresa 

pesquisaram 70 companhias industriais nos Estados Unidos, Europa e Ásia para determinar 

atributos comuns entre essas companhias que foram classificadas como usuários muito 

efetivos de TI. Nessas companhias com melhor gestão de TI, os gestores passaram 45 horas 

por mês em TI incluindo desenvolvimento de estratégias e metas mensuráveis em processos 

de negócios específicos e tecnologias. Os gestores mantiveram a comunicação com os líderes 

de projetos e gastaram mais do que duas vezes como treinamento em TI. Consistente com a 

pesquisa de Kempis et al. (1999), posteriormente com a pesquisa de Weill e Ross (2004), 

reafirmaram o papel da gestão dentro da efetiva GTI. 

 

Em uma pesquisa realizada por Weill e Ross (2004) com 256 empresas de todos os 

tamanhos e níveis de maturidade, os autores afirmam que o melhor indicador de desempenho 

                                                 
6 McKinsey & Company é uma sociedade de consultoria de gestão e estratégia conhecida mundialmente que 
foca a sua atividade em soluções para assuntos que preocupam a alta administração em grandes organizações. 
 

Comparar 

Medir Desempenho 

Fornecer a Direção 

Atividades de TI: 
§Aumentar a automação de 
processos (tornar a 
empresa eficaz); 
§Diminuir custos (tornar a 
empresa eficiente); 
§Gerenciar riscos 
(segurança, confiabilidade, 
cumprimento). 

Objetivos Estabelecidos: 
§TI estar alinhada aos 
negócios; 
§TI viabilizar negócios e 
maximizar benefício; 
§Recursos de TI serem 
usados responsavelmente 
em prol da empresa. 
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de efetividade de GTI é a porcentagem de gestores de TI em posições de liderança que 

poderiam descrever com precisão os seus processos de GTI. Organizações com desempenho 

de governança acima da média, 45% ou mais de gestores poderiam descrever com precisão os 

seus processos de GTI, enquanto em empresas com desempenho abaixo da média, só alguns 

gestores em posições de liderança poderiam descrevê- los. Outros fatores associados com a 

efetividade de GTI incluem: 

 

a) uma porcentagem mais elevada em que a alta administração se ocupe mais 

freqüentemente e mais efetivamente da GTI (comitês, comunicação, etc.); 

b) maior envolvimento direto dos líderes seniores com a GTI; 

c) objetivos empresariais mais claros para as aplicações de TI;  

d) estratégias empresariais mais diferenciadas;  

e) menos exceções aprovadas e 

f) menos mudanças do modelo de governança de ano para ano. 

 

Os mesmos relatórios de pesquisa apontam que a decisão mais efetiva de estrutura de TI é 

composta por: 

 

a) comitês executivos de administração; 

b) comitês de liderança de TI, e 

c) integração dos gerentes de negócios e de TI. 

 

Segundo os autores ainda, a estrutura de gestão menos efetiva são os comitês de 

aprovação importantes e os comitês de arquitetura. Os processos de alinhamento mais efetivos 

simplesmente estão localizados em projetos de TI e recursos consumidos. Os menos efetivos 

são mecanismos de custos e investimentos de TI. 

 

Dentre as companhias nas quais Weill e Ross (2004) realizaram a pesquisa, as 

organizações com maior efetividade em GTI, as decisões foram conduzidas por gestão de 

processos, por líderes de unidades de negócios e por especialistas de TI em cada área 

respectiva, apresentado as seguintes características: 

 

a) Princípios de TI (esclarecimento das funções de TI): TI e a alta administração ou líderes 

de unidades de negócios; 
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b) Arquitetura de TI (integração e padronização dos serviços de TI): Especialistas de TI; 

c) Infra-estrutura de TI (compartilhamento e capacitação dos serviços de TI): Especialistas 

de TI; 

d) Necessidades de aplicações de negócios (avaliação de necessidades de negócios para 

compra ou desenvolvimento de aplicações): Corporativo e unidades de negócios, com ou 

sem a área de TI; 

e) Investimentos em TI (financiamento para as iniciativas de TI): TI e a alta administração 

ou líderes de unidades de negócios. 

 

Nas organizações com GTI ineficaz, Weill e Ross (2004) determinaram que a alta 

administração ou os líderes das áreas de negócios dominaram as decisões em arquitetura e 

infra-estrutura de TI. Isto é particularmente significante em organizações, como pequenas 

empresas temporárias nas áreas funcionais de Finanças, Marketing e Operações (Sexton e 

Seale, 1997). Uma recomendação freqüentemente mencionada para GTI é elevar o nível do 

CIO para outro hierarquicamente superior e possibilitar colaboração de decisão mais efetiva. 

 

2.2.2 Governança de TI em ambientes corporativos 
 

A Governança de TI tornou-se prioridade em ambientes corporativos, alavancada pela 

necessidade de redução de risco, visibilidade corporativa ou otimização na utilização dos 

recursos aplicados a TI. Como todo processo de mudança cultural, a instituição da GTI nas 

organizações ocorre de forma gradativa e em decorrênc ia de sua maturidade quanto a 

utilização desse modelo de gestão. 

 

Certas características de ambientes corporativos são freqüentemente evidentes, incluindo a 

área de TI que é integrada com as áreas de negócios para foco em processos críticos de 

negócio. As características de GTI em divisões empresariais são as seguintes (Weill e Ross, 

2004): 

 

a) Unidades de negócios (versus corporação) norteiam os investimentos em TI, 

b) Foco em processos críticos de negócios para sustentar o crescimento, 

c) Decisões estratégicas são frequentemente adequadas às necessidades de negócios para 

conhecer a desconexão da infra-estrutura com toda a organização, 
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d) Processos ágeis e flexíveis para apoiar as responsabilidades dos clientes. Empresas 

determinam a responsabilidade dos serviços de TI com uma variedade de métodos, 

e) Ênfase de integração e uma prioridade na hora do time to market7 para possibilitar 

produtos e serviços, e 

f) Relação pessoal entre o CIO e o CEO estabelece como são definidos os requerimentos de 

sistemas. 

 

Construir uma organização que enfatize a integração de processos ao nível corporativo 

tem um preço final. Alguns CIO’s citaram problemas com estruturas de dados, dificuldades 

que possibilitam uma segurança adequada, continuidade de negócio e as variações em infra-

estrutura entre unidades de negócios como três dos quatro maiores obstáculos para 

conformidade da SOX (Ziff, 2004 apud Brown, 2005). Muitos dos assuntos para a adequação 

às exigências impostas pela SOX são os resultados de anos de armazenamento de informação 

de sistemas em organizações complexas onde cada unidade de negócio ou departamento 

determinou definições de dados, regras empresariais e procedimentos operacionais 

separadamente. 

 

Os sistemas de gestão – ERP (Enterprise Resource Planning) estão entre essas aplicações 

que são muito suscetíveis aos efeitos de construir uma infra-estrutura que enfatize toda a 

organização. Existem projetos que muitas vezes têm suas implementações incompletas, 

complexas que precisam ser integrados com outros sistemas legados, devido às 

implementações de tecnologia de middleware8 ineficazes, códigos fonte mal definidos, e 

baixo desempenho de sistemas (Krasner, 2000 apud Brown, 2005). Chang et al. (2000) apud 

Brown (2005) identificaram 10 principais assuntos para a implementação do sistema SAP - 

ERP em suas pesquisas. Entre os resultados significantes, 51% dos gestores de TI referem-se 

a assuntos de desenvolvimento de sistema e 49% relataram deficiências operacionais como 

assuntos principais. Ambas as respostas estão diretamente relacionadas à arquitetura da 

organização. Para atender as conformidades exigidas pela SOX, muitas companhias 

padronizaram suas aplicações de ERP e tiveram alguns problemas crônicos resolvidos. Em 

                                                 
7 Time to market: (o TTM) é uma expressão que indica o tempo que interfere na idealização de um produto à sua 
efetiva comercialização. No campo das novas tecnologias, é de fundamental importância abaixar o TTM para 
uma imposição no mercado antes dos concorrentes. 

 
8 Middleware: Um sistema distribuído segundo a definição de Andrew Tanenbaum (2006) é uma "coleção de 
computadores independentes que se apresenta ao usuário como um sistema único e consistente". 
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uma pesquisa realizada pelo META Group, as soluções principais para a SOX incluem 

(Lepeak, 2004 apud Brown, 2005): 

 

a) Substituir a solução de ERP: 2%, 

b) Consolidar aplicações de ERP: 6%, 

c) Migrar soluções pontuais para aplicações de ERP: 7%, 

d) Atualizar a versão da aplicação de ERP para a mais recente: 8%, 

e) Voltar-se para as funcionalidades de ERP existentes: 11%, 

f) Avaliar / implementar BPM (Business Process Management): 15%, e 

g) Avaliar / implementar painéis internos para as conformidades da SOX: 15%. 

 

Consistente com Lepeak (2004) apud Brown (2005), o Forrester Research informou 

tendências semelhantes para garantir que os ERP’s atendam às conformidades da SOX 

incluindo:  

 

a) única instância de aplicações ERP; 

b) implementação de atualizações; 

c) customização mínima para facilitar a padronização de dados e processos; 

d) melhores relatórios analíticos, e  

e) utilização aprimorada. 

 

O conceito de competência organizacional exige que uma empresa crie um padrão 

integrado de evolução, estratégia empresarial firmemente alinhada às capacidades de TI 

(Ross, 2003). A sucessão lógica por desenvolver arquitetura de TI requer: 

 

1. Uma definição dos objetivos estratégicos da empresa, 

2. Uma definição das capacidades chaves de TI para habilitar esses objetivos, e  

3. Políticas e escolhas técnicas para desenvolvimento das capacidades de TI. 

 

Experiências comuns em companhias que evoluem suas arquiteturas de TI sugerem quatro 

fases distintas para o crescimento das competências de TI (Ross, 2003). As quatro fases são: 

 

1. Uma arquitetura de integração de aplicação: aplicações individuais em lugar de uma 

arquitetura para o empreendimento inteiro, 
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2. Tecnologia padronizada: em âmbito corporativo e centralizada, 

3. Arquitetura de dados racionalizada: a organização e a arquitetura de TI se expande para 

incluir padronização de dados e processos, e 

4. Arquitetura modular: a arquitetura constrói sobre padrões globais corporativos com 

aplicações integradas, dados e componentes de tecnologia para preservar os padrões 

globais permitindo interconexão de locais distintos. 

 

A padronização de processos básicos e dados (fase 3 acima) assegura a integridade de 

dados e se torna a base mais efetiva para atender às conformidades da SOX. As organizações 

freqüentemente desenvolvem suas arquiteturas para responder as necessidades de mercado e 

podem ter que reintegrar a arquitetura de TI no final das contas. A GTI com a participação 

ativa da alta administração e do conselho de administração tem uma melhor efetividade. 

 

2.2.3 Influências da Sarbanes-Oxley na Governança de TI 
 

Os onze capítulos do Sarbanes-Oxley Act de 2002, (SOX), Lei pública americana, 

definem o processo de auditoria e as responsabilidades corporativas, exigências de divulgação 

de informações financeiras, penalidades para crimes de colarinho branco, bem como a 

proteção para delatores (Lei Pública 107–204, 2002). Quatro seções da SOX envolvem 

diretamente a GTI, pondo o CIO em alguma posição de responsabilidade para que as 

conformidades da SOX sejam atendidas. A seção 302 (Corporate responsibility for financial 

reports) torna o CEO (Chief Executive Officer) e o CFO (Chief Financial Officer) como 

sujeitos responsáveis para assegurarem a credibilidade e integridade das informações 

financeiras. 

 
As seções fundamentais da SOX que diretamente envolvem a GTI incluem as seções 302, 

404, 409, e 802 (Lei Pública 107–204, 2002). Duas seções chaves da lei são as seções 302 e 

404, que estabelecem uma maior atenção para finanças e das perspectivas de TI (Hamerman, 

et al., 2004). A seção 302 exige dos profissionais da companhia que façam representações 

relacionadas à revelação de controles internos, procedimentos e segurança contra fraude. A 

seção 404 (Management assessment of internal controls) requer uma avaliação anual da 

efetividade de controles internos. Níveis respectivos de responsabilidade foram 

implementados em muitas companhias em níveis de gestão menos estratégicos certificando 

resultados gerados aos seus respectivos níveis de responsabilidade. Em alguns casos, até 
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mesmo um terço estão sendo exigidos para sub-certificar documentos preparados para a alta 

administração (Koehn e Del Vecchio, 2005). Recentes pesquisas de CIO’s relatam que 44% 

das companhias exigirão dos CIO’s que certifiquem resultados financeiros em conformidade 

com a SOX (CIO Insight/GARTNER GROUP, 2004). 

 

O Gartner Group e vários relatórios de notícias sugeriram à SEC (Securities and 

Exchange Commission) que possam exigir eventualmente para o CIO que assine uma 

declaração no relatório anual que atesta à efetividade de controles e a precisão dos relatórios 

financeiros (CIO Insight/Gartner Group, 2004). A SEC quer ser percebida como um agente de 

mudança e modificação ativa para a SOX para manter a transparência financeira nos 

mercados (MEAD e McGRAW, 2004). 

 

A seção 409 (Real time issuer disclosures) requer revelações ao público sobre mudanças 

materiais para a condição financeira de uma empresa e requer efetivo apoio de TI nos 

relatórios financeiros. A seção 802 (Criminal penalties for altering documents) requer 

retenção dos registros de autenticação imutáveis. 

 

As empresas têm os próprios desafios incluindo maturidade organizacional, tecnologias 

emergentes, escassez de recursos e, freqüentemente um ambiente muito competitivo. A GTI 

com êxito tem demonstrado um intenso foco nos produtos e serviços necessários para 

sustentar o crescimento de renda da organização (Weill e Ross, 2004). Aplicação de 

estratégias que enfatizam certas partes da arquitetura ou não padronização da arquitetura de 

empreendimento pode ter conseqüências significantes às conformidades da SOX. Outra 

consideração muito importante para as conformidades da SOX são processos controlados. Em 

contraste com grandes empreendimentos de TI em empresas maduras que tipicamente têm 

mais recursos e profundidade organizacional, processos controlados e até mesmo a menor 

organização de TI deve ser estabelecida para assegurar a integridade de dados. 

 

2.2.4 Estruturas para suporte às conformidades da SOX 
 

Particularmente significante para a SOX, uma organização deveria auto-avaliar os seus 

controles e processos de TI (Guldentops et al., 2002). O princípio básico de tal medida de 

maturidade é que uma organização só pode se mover a um nível de maturidade mais alto 
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quando todas as condições descreveram que o nível de maturidade mais alto foi atingido com 

efetividade. 

 

O Software Engineering Institute (SEI) da Universidade Carnegie Mellon de Pittsburgh – 

Pennsylvania – Estados Unidos, desenvolveu o Capabililty Maturity Model (CMM). 

(Software Engineering Institute, 2005), cuja premissa fundamental do CMM é que se uma 

organização não tem um processo de desenvolvimento de software definido está incapaz de 

prover um produto consistente e seguro. Essa premissa fundamental também se aplica aos 

processos organizacionais para apoiar as conformidades exigidas pela SOX. Processos 

controlados são necessários para apoiar as seções 302, 404, 408, e 802 da SOX. 

 

O modelo de GTI do Forrester Research inclui quatro níveis: (1) ad hoc, (2) fragmentado, 

(3) consistente, e (4) melhores práticas (Symons, 2005). Uma organização de TI ad hoc em 

maturidade produzirá um nível inicial de confiança em controles internos. Em contraste, pelos 

padrões do Forrester Research, uma organização ao nível de maturidade de melhores práticas 

tem usado-as para certo período e tem um portfólio de TI otimizado. A transição de um nível 

de maturidade ad hoc para um melhor nível de maturidade de prática é evolutivo. Antes de 

uma melhor prática ser adotada e integrada em GTI, uma prática de aproximação formaliza e 

fixa em movimento (Kola, 2004 apud Brown, 2005): (a) procedimentos operacionais padrões, 

(b) comportamentos consistentes, e (c) monitoramento de rotina. A aproximação de prática 

pode ser repetida e necessária para prova de auditor. Melhores práticas são caracterizadas por: 

(a) estruturas comuns, (b) responsabilidade de gestão otimizada, e (c) benefícios empresariais 

definidos como responsabilidades reduzidas. Criar valor é: (a) criar processos de negócios 

para assuntos operacionais antes deles acontecerem, (b) utilizar os recursos da companhia 

efetivamente, e (c) estabelecer a capacidade da companhia para executar e definir processos 

unificados (Cobb, 2004). O enfoque das melhores práticas alinha os padrões de adequação 

para controles de revelação com controles internos e permite a administração conhecer prazos 

finais de revelação acelerados. 

 

Várias estruturas provêem diretrizes e melhores práticas para ajudar com a definição, 

avaliação, relatando sobre e a melhoria de controles internos (conformidade da seção 404) em 

organizações (Colbert e Bowen, 1996; Salle e Rosenthal, 2005). Estas estruturas incluem o 

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technoly) e o ITIL (Information 

Technology Insfrastructure Library). Vários autores da área descrevem o COBIT como o 
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padrão de GTI que define os processos de controle necessários para o atendimento às 

conformidades da SOX (Ramos, 2004; Pathak, 2003). O COBIT categoriza os processos de 

GTI em quatro domínios: 1) planejamento e organização, 2) aquisição e implementação, 3) 

entrega e suporte, e 4) monitoramento de atividades (ITGI, 2003). O ISACA (2005) e o ITGI 

(2003) foram os autores do COBIT e fontes relacionadas. O objetivo global do COBIT é 

assegurar a entrega da informação necessária ao negócio. 

 

2.2.5 Sarbanes-Oxley e a Governança de TI 
 

Enquanto o CEO e o Conselho de administração forem responsáveis pela administração 

incorporada global, a SOX impacta na administração de TI, na organização, nas 

responsabilidades dos CIO’s, nos orçamentos, vendedores, terceiros e planos de continuidade 

empresariais. Entre os tópicos mais amplamente publicados inter-relacionados com a SOX 

estão os relatórios financeiros e a prontidão de relatórios (Garretson, 2003; Marlin, 2003 apud 

Brown 2005). CEO’s e CFO’s requerem de suas organizações de TI que proporcionem provas 

de que automatizou processos financeiros e que têm controles apropriados, que o sistema que 

gerou relatórios financeiros é preciso e completo, e que qualquer exceção é capturada e 

informada a eles de uma maneira oportuna (BROWN e KELLY, 2005). 

 

A seção 404, em conjunto com as regras relacionadas da SEC e padrão de auditoria Nº. 2 

estabelecidos pela Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)9, está conduzindo 

mudanças dominantes nos controles internos da organização e exige para a administração de 

uma empresa de capital aberto a presença de um auditor independente da companhia para 

emitir dois novos relatórios ao término de cada ano fiscal (Lei Pública 107–204, 2002). Sob a 

seção 404, a administração tem que descobrir qualquer falha nos controles internos. Para TI e 

áreas operacionais, as áreas chaves de preocupação são (a) segregação de funções, (b) 

execução de processos de negócios, e (c) autorização e segurança (Hamerman e Markham, 

2005). Se existir alguma fraqueza no controle interno, a administração pode concluir que o 

controle interno da companhia sobre os relatórios financeiros não são efetivos. Introduzindo 

incerteza desta natureza no relatório financeiro de uma companhia pode ter conseqüências 

                                                 
9 PCAOB é um setor privado, não lucrativo, criada pela Lei Federal Sarbanes-Oxley em 2002 nos Estados 
Unidos, para supervisionar os auditores de empresas públicas. 
 



 

 

30 

muito indesejáveis às ações da companhia. O auditor da companhia também tem que atestar a 

veracidade destes na administração de controles internos. 

 

O Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 

recomenda o Enterprise Risk Management - Estrutura Integrada (ERM) para administrar e 

reduzir riscos, ser aplicável a todas as indústrias e cercar todos os tipos de risco (COSO, 

2005). A estrutura do COSO descreve cinco fatores de controle interno relacionados na seção 

404. O CEO e o CFO, em acordo com o CIO, são responsáveis por (Ramos, 2004): 

 

1. Bons exemplos influenciam positivamente na atitude do pessoal, 

2. Identificação de riscos, objetivos e os métodos para gestão de riscos, 

3. Atividades e procedimentos que são estabelecidos e executados para identificar riscos, 

4. Sistemas de informação para capturar e mudar a informação necessária para dirigir, 

administrar e controlar suas operações, e  

5. A monitoração das respostas para mudar condições garantidas. 

 

O COSO é uma iniciativa do setor privado americano e foi formado em 1985. Os seus 

principais objetivos são identificar os fatores que causam fraudes em relatórios financeiros e 

recomendar a redução desses incidentes. O COSO estabeleceu uma definição comum de 

controles internos, padrões e critérios contra os quais, as organizações podem ter acesso a 

esses sistemas de controle. 

 

Segundo o ISACA (2006) o COSO define os controles internos como: um processo 

realizado por entidades como a alta administração, gestores e outros designados para 

assegurarem que os objetivos das seguintes categorias foram alcançados: 

 

a) Efetividade e eficiência das operações; 

b) Confiabilidade dos relatórios financeiros; 

c) Conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. 

 

O COSO cria uma estrutura que divide os controles de TI em dois tipos (Ramos, 2004): 1) 

controle geral de informações e 2) controles específicos de aplicações. Controles gerais 

incluem: 
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a) Operações de datacenter (por exemplo, trabalho programando, backup e recuperação); 

b) Controle de sistemas e software (por exemplo, aquisição e implementação de sistemas); 

c) Segurança de acesso; 

d) Desenvolvimento de aplicações, sistemas e controles de manutenção. 

 

Os controles de aplicação são projetados para: 

 

a) Controlar o processamento de dados; 

b) Assegurar a integridade de transações, autorização, e validade, e 

c) Contemplar como diferentes aplicações se integram e trocam informações. 

 

A estrutura de ERM, o princípio fundamental da seção 404 e do COSO, requer avaliação 

continua de informação por toda a companhia. Estas informações devem ser atuais e precisas 

e devem ser suficientemente íntegras para apoiar a análise de diferentes respostas de risco 

(COSO, 2005). 

 

A seção 409 da SOX requer que as organizações descubram o público em uma base rápida 

e atual de mudanças para a condição financeira de uma empresa (Lei Pública 107–204, 2002). 

Um exemplo da seção 409 em conformidade às considerações de TI seria uma situação onde 

um vírus de computador destrói a cadeia de suprimentos e afeta o desempenho financeiro de 

um relatório trimestral (PROCTOR, 2004 apud BROWN, 2005). 

 

A SOX aumenta substancialmente as medidas regulatórias para a retenção de registro para 

todas as situações envolvidas com companhias de capital aberto. Com a passagem da SOX, 

um indivíduo pode ser acusado de obstrução de justiça (levando 20 anos de prisão) por 

destruir evidências se a pessoa deveria ter sabido preservar o documento para qualquer 

possível investigação futura de governo (Koehn e Del Vecchio, 2005). A SOX também cria 

responsabilidade criminal potencial pela destruição de registros, até mesmo em conformidade 

com um caso contrário a política de administração de registros aplicável, e até mesmo se uma 

investigação federal não estivesse em curso na ocasião que os registros foram destruídos. A 

seção 802 da SOX tem um impacto direto na administração de dados, segurança de sistema e 

recuperação de informações (Lei Pública 107–204, 2002). TI tem que ter políticas adequadas 

em lugar de assegurar a retenção de registro apropriado e segurança. 
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2.2.6 Modelo de GTI ineficaz gera não conformidades 
 

Independente do tamanho ou natureza da organização, Weill e Broadbent (1998) definem 

que um modelo de GTI ineficaz pode ser descrito com várias características, incluindo: 

 

a) recursos insuficientes; 

b) falta de foco em operações diárias; 

c) qualidade reduzida de projetos entregues; 

d) infra-estrutura não padronizada. 

 

A literatura internacional traz exemplos e análises de modelos de GTI ineficazes 

descrevendo a função da gestão, requerimentos e planos infrutíferos de TI. De acordo com 

The Standish Group Chaos Report (1994) apud Brown (2005), apresentam as principais 

razões para as falhas de projetos. Para a década de 1990 incluem: 

 

a) requerimentos incompletos (13%) 

b) falta de envolvimento do usuário (12%) 

c) falta de recursos (11%) 

d) expectativas não realistas (10%) 

e) falta de apoio executivo (9%) 

f) mudança de requerimentos e especificações (9%) 

g) falta de planejamento (8%) 

h) sistemas desnecessários (8%) 

 

Ainda de acordo com estas fontes, em uma década posterior foram identificadas as 

seguintes razões e percentuais para falhas de projetos: 

 

a) falta apoio executivo (18%) 

b) falta de envolvimento do usuário (16%) 

c) líderes de projetos experientes (14%) 

d) objetivos claros de negócios (12%) 

e) escopo bem definido (10%) 

f) infra-estrutura padronizada (8%) 

g) requerimentos básicos (6%) 
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Luftman et al. (2004) definem que a ineficácia da GTI se caracteriza por comunicações e 

relações pobres entre TI e a liderança empresarial. Quaisquer destas áreas, inclusive a falta de 

alinhamento quanto aos recursos de TI, infra-estrutura caótica, operações ineficazes inclusive 

backup e recuperação e comunicações ineficazes podem criar um ambiente de não 

conformidade à SOX. 

 

2.3 Estruturas, processos e práticas para Governança de TI 
 

Segundo Van Grembergen (2003), a decisão para se implementar a GTI pode, às vezes, 

ser iniciada por um objetivo específico ou por um problema crítico maior. 

 

O conceito de melhores práticas não é novo. Taylor (1919) disse: “Entre os vários 

métodos, instrumentos e em cada elemento de cada operação comercial, há sempre um 

método e um instrumento que é mais ágil e melhor que os demais”. Este ponto de vista 

tornou-se conhecido como “uma melhor prática” (KANIGEL, 1997). 

 

Melhor prática é uma idéia de administração que afirma que há uma técnica, método, 

processo, atividade, incentivo ou recompensa que é mais efetivo ao entregar um resultado 

particular que qualquer outra técnica, método, processo, etc. A idéia é aquela com processos, 

verificações e testes apropriados. Um projeto pode ser iniciado e terminado com poucos 

problemas e complicações imprevistas. 

 

Segundo o itSMF (2006) – The IT Service Management Fórum, melhores práticas são: 

a) o ponto de partida e não o objetivo; 

b) são recomendações, não regulamentações; 

c) promovem uma reorientação interna; 

d) são genéricas e independente de plataforma; 

e) é a fundação para um ambiente de TI mais profissional. 

 

A dependência de TI torna-se mesmo mais imperativa em nossa economia, onde as 

organizações estão usando a tecnologia para controlar, desenvolver e comunicar recursos 

intangíveis, tais como a informação e o conhecimento. 
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Esta dependência maior de TI implica também numa enorme vulnerabilidade que esteja 

inerente em determinados ambientes do complexo de TI. O tempo de parada de um sistema de 

informação e da infra-estrutura de TI tornou-se demasiadamente crítico e oneroso para toda a 

organização no atual cenário do mundo dos negócios. 

 

No Quadro 3, Van Grembergen (2003) apresenta uma visão das estruturas, processos e 

mecanismos que podem suportar a GTI: 

 

Estratégia de 
Integração 

Estruturas Processos Mecanismos 
Relacionados 

Táticas 

Executivos de TI & Gestores 
 
Comitês & Conselho 

Tomada de decisão 
estratégica de TI 
Monitoração 
estratégica de TI 

Participação do 
stakeholder 
Parceiros – TI e 
áreas de negócios 

Diálogo estratégico 
 
Aprendizagem 
compartilhada 

Mecanismos 

• Funções e 
responsabilidades 

• Comitê estratégico de TI 
• Conselho diretor 
• Estrutura organizacional 

de TI 
• CIO integrado ao Board  
• Comitê de projetos 
• Assembléia consultiva 

e-business  
• Força tarefa e-business 

• BSC de TI 
• Planejamento 

estratégico de TI 
• COBIT e ITIL 
• SLA 
• Informações 

econômicas 
• Modelo de 

alinhamento 
estratégico 

• Modelos de 
alinhamento 
TI/Negócio 

• Modelos de 
maturidade de 
GTI  

• Participação 
ativa dos 
stakeholders 

• Colaboração 
entre os 
stakeholders 

• Recompensas 
de sociedade 
e incentivo 

• Provedores 
para 
Negócios/TI 

• Objetivos 
compartilhados 
negócios/TI  

• Resolução 
ativa de 
conflitos  

• Treinamento 
multifuncional 
de TI/negócio 

• Job rotation – 
TI/negócio 

 
Quadro 3 – Estruturas, Processos e Mecanismos Relacionados para GTI 

Fonte: Van Grembergen (2003) apud Peterson (2003) 

 

O papel e a responsabilidade da área de TI no suporte aos negócios e como recurso 

organizacional chave nas empresas globais exige um alto nível de qualidade e de competência 

da organização de TI. É de fundamental importância para essas empresas adotarem padrões de 

classe mundial de governança e de gestão de TI, tais como: COBIT, Val IT, ITIL, ISO 17799, 

CMM/CMMi, PMBOK, SLM/SLA, BSC, entre várias outras disponíveis. Estas metodologias 

e padrões de referência devem ser utilizados e implantados conforme as prioridades 

estabelecidas no plano estratégico de TI e devem refletir prioridades e importância para os 

negócios da organização. O Quadro 4 a seguir demonstra algumas dessas metodologias ou 

práticas, bem como o seu foco de gestão: 
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Metodologia / Prática Foco de Gestão 

COBIT (Control Objectives for 

Information and Related 

Technology) 

Prioridades de TI, processos, controle s internos e auditoria 

de TI 

ITIL (Information Technology 

Infrastructure Library) e BS 

15000 

Gerenciamento de serviços de infra-estrutura 

ISO/IEC 17799 e BS7799 Segurança de informações 

CMM / CMMi (Capability 

Maturity Model Integrated): 

Desenvolvimento e engenharia de software 

 

PMBOK (Project Management 

Body of Knowledge): 

Melhores práticas de gestão de projeto 

SLA / SLM (Service Level 

Agreement / Service Level 

Management): 

Gerenciamento de acordos de níveis de serviços 

BSC (Balanced Scorecard): Metodologia de alinhamento estratégico e operações, 

ferramenta de implementação e monitoramento de 

indicadores de gestão de negócios e de TI 

 
Quadro 4 – Algumas práticas de gestão em TI e seus respectivos focos 

Elaborado pelo autor 
 

2.3.1 Fluxo do Processo de Modelagem de GTI 
 

A Figura 3 é uma simplificação do fluxo do processo de modelagem da GTI e apresenta 

uma visão gráfica, Entre as melhores práticas de mercado existentes, o gestor poderá 

selecionar as de maior aderência aos seus processos organizacionais, adaptá- las às suas 

necessidades, adequá- las à estratégia de sua organização e sistematizá- las, criando-se assim 

um inter-relacionamento de processos de gestão, resultando-se no modelo de GTI adequado. 

 

 

 

 

 



 

 

36 

 
Figura 3 – Fluxo do Processo de Modelagem de GTI 

Elaborado pelo autor 

 

De acordo com o ITGI (2001) apud Van Grembergen (2003), para se implementar e 

aprimorar um framework de GTI, as organizações precisam realizar um auto-diagnóstico dos 

processos existentes, visando identificar a efetividade e as oportunidades de melhorias para os 

mesmos. Um método adequado de avaliação do desempenho da GTI é o uso dos modelos de 

maturidade apresentados no Quadro 5. 

 

2.3.2 Metodologias de Implantação 

 

2.3.2.1 COBIT – Control Objectives for Information and related Technology 
 

De acordo com o ISACA (2005), o COBIT, em sua estrutura básica, é formado de um 

conjunto de pontos de controles indicadores e fatores críticos de sucesso que priorizados e 

organizados tornam-se um controle de gestão baseado em um sistema de indicadores. 

Melhores 
Práticas 

Seleção 
Selecionar as práticas de maior 

aderência aos processos 
organizacionais 

Adaptação: 
Adaptar às necessidades e adequar à 

estratégia organizacional 

Sistematização: 
Criar a estrutura de relacionamentos de 

processos 

Modelo de GTI 
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O COBIT é composto por um conjunto de 318 controles, organizados em 34 processos e 

que são agrupados em 4 domínios. Os componentes do COBIT são utilizados para fazer com 

que TI seja orientada aos objetivos do negócio e para que cumpra o seu papel na organização. 

Para tanto, as boas práticas do COBIT são organizadas em processos, cada qual visando a um 

objetivo de controle. 

 

Um objetivo de controle é definido como uma declaração de um propósito ou resultado 

desejado a ser alcançado, por meio da implementação de controles em determinada atividade 

de TI. Esses objetivos de controle, se atingidos por meio da implementação eficaz dos 

respectivos controles, garantem o alinhamento da TI aos objetivos do negócio. A 

responsabilidade pelo sucesso dos sistemas de controles é, portanto, da alta direção, a qual 

deve torná- los efetivos. 

 

Controles, segundo o COBIT, são políticas, procedimentos, práticas e estruturas 

organizacionais que são projetadas para prover razoável garantia de que os objetivos de 

negócio serão alcançados e que os possíveis eventos indesejáveis serão prevenidos, apagados 

ou corrigidos. 

 

Na figura 4 a seguir, podem ser identificados os quatro domínios do COBIT 

(Planejamento & Organização, Aquisição & Implementação, Entrega & Suporte, e 

Monitoramento) que integram um ciclo de vida no sistema de gestão de TI. Para cada 

domínio, os processos podem ser identificados nos respectivos quadros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

38 

 
Figura 4 – Visão do COBIT – Domínios e Processos 

Fonte: IT Governance Institute – Adaptado pelo autor 

 

A base conceitual da estrutura do COBIT define que os controles de TI devem ser focados 

nas informações que são necessárias para apoiar os objetivos ou requerimentos de negócio e 

enxergar estas informações como a aplicação combinada dos recursos de TI que necessitam 

ser gerenciados pelos processos de TI. 

 

Objetivos do 
Negócio 

COBIT 

Informação 

Recursos de TI 

•Eficiência 
•Eficácia 
•Confidencialidade 
•Integridade 
•Disponibilidade 
•Compliance 
•Confiabilidade 

Planejamento 
e  

Organização 

Aquisição e  
Implementação 

Entrega e  
Suporte  

•Pessoas 
•Sistemas aplicativos 
•Tecnologia 
•Instalações 
•Dados 

Monitoramento 

PO1 – definir o plano estratégico de TI  
PO2 – definir a arquitetura da informação 
PO3 – determinar o direcionamento tecnológico  
PO4 – definir a organização e seus relacionamentos 
PO5 – gerenciar os investimentos 
PO6 – comunicar as direções e alvos de gerenciamento 
PO7 – gerenciar os recursos humanos 
PO8 – garantir a obediência aos requisitos externos 
PO9 – avaliar riscos 
PO10 – gerenciar projetos 
PO11 – gerenciar qualidade 

AI1 – identificar soluções 
AI2 – adquirir e manter software aplicativo  
AI3 – adquirir e manter infra-estrutura tecnológica 
AI4 – desenvolver e manter procedimentos 
AI5 – instalar  e verificar sistemas 
AI6 – gerenciar mudanças 

DS1 – definir níveis de serviço  
DS2 – gerenciar serviços terceirizados 
DS3 – gerenciar desempenho e capacidade 
DS4 – assegurar continuidade dos serviços 
DS5 – garantir segurança dos sistemas 
DS6 – identificar  e atribuir custos 
DS7 – educar e treinar usuários 
DS8 – assistir e advertir clientes 
DS9 – gerenciar configurações 
DS10 – gerenciar problemas e incidentes 
DS11 – gerenciar dados 
DS12 – gerenciar facilidades 
DS13 – gerenciar operações 

M1 – monitorar processos 
M2 – garantir adequação controles int 
M3 – obter segurança independente 
M4 – fornecer auditoria independente 
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As diretrizes gerenciais definem uma estrutura de gestão a ser aplicada à área de TI, 

baseada em uma visão de três níveis de esforços, quando vista pela ótica do gerenciamento de 

recursos. No nível mais básico existem atividades e tarefas necessárias para obter resultados 

mensuráveis. Atividades têm o conceito de ciclo de vida, enquanto tarefas possuem 

ocorrências mais ocasionais. Processos são definidos em uma camada superior que agrupam 

atividades e tarefas, e finalmente no nível superior, processos são agrupados em domínios, 

que normalmente representam domínios de responsabilidades dentro da estrutura 

organizacional de TI. Os domínios definidos pelo COBIT são: 

 

Planejamento e Organização (PO): Este domínio abrange estratégias e táticas e foca a 

identificação dos caminhos que TI pode contribuir para a obtenção dos objetivos do negócio. 

Além disto, a visão estratégica necessita ser planejada, comunicada e gerenciada em 

diferentes perspectivas. Finalmente, uma organização adequada, bem como uma infra-

estrutura tecnológica deve ser definida e implementada. 

 

Aquisição e Implementação (AI): Este domínio abrange realizar a estratégia de TI por 

meio da identificação de soluções necessárias, utilizando o desenvolvimento ou aquisição e 

tê-las implementadas e integradas aos processos de negócio. Além disto, mudanças e 

manutenção nos sistemas existentes são consideradas no contexto deste domínio. 

 

Entrega e Suporte (DS): Este domínio está focado com os produtos reais dos serviços 

requeridos, desde operações tradicionais de segurança e aspectos de continuidade. Para 

produzir estes serviços, os processos de suporte necessários devem existir. Este domínio 

inclui o processamento real de dados pelos sistemas de aplicação, normalmente classificados 

em controles da aplicação. 

 

Monitoração (M): Este domínio foca-se nos processos de TI a serem avaliados 

regularmente nos aspectos de sua qualidade e conformidade com os requerimentos de 

controle. Além disto, direciona a vigilância da gerência nos processos de controles da 

organização e fornece garantia independente pela auditoria interna ou externa. 

 

Para cada domínio de TI, são definidos processos que devem ser controlados. O COBIT 

define os 34 processos que devem ser monitorados de acordo com o seus níveis de maturidade 

conforme seguem: 
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Modelo de Maturidade: Estes processos devem ser avaliados inicialmente por meio de 

uma medida ou retrato do ponto ou maturidade que se encontram em relação aos controles 

gerenciais existentes e servem de referência para as estratégias e ações de mover o processo 

do ponto atual para o ponto desejado, conforme estratégia definida. Esta avaliação 

denominada de modelo de maturidade segue a uma escala de 0 a 5, conforme detalhado no 

Quadro 5. 
 

Níveis de Maturidade  Descrição 

0 Inexistente 
Os processos gerenciais não são aplicados. A gerência não 

reconhece a necessidade de um processo para a definição de SLAs. 

1 Inicial – Ad Hoc 
Os processos são eventuais e desorganizados. Existe a 

conscientização da necessidade de se gerenciar os SLAs. 

2 Repetitivo 

Os processos seguem um padrão regular. Existem SLAs 

acordados, mas são informais e não são revisados. O relatório de 

nível de serviço é incompleto. 

3 Definido 

Os processos são documentados e comunicados. O processo de 

SLA está instalado com pontos de controle para reavaliação dos 

níveis de serviço e satisfação do cliente. 

4 Gerenciado 

Os processos são monitorados e medidos. Medidas de desempenho 

refletem cada vez mais as necessidades do usuário final e não 

somente os objetivos de TI. 

5 Otimizado 

As melhores práticas de mercado são seguidas e automatizadas. Os 

níveis de serviço são continuamente reavaliados para garantir 

alinhamento de TI e os objetivos do negócio. 

 
Quadro 5 - Níveis de Maturidade - Definição e Gerenciamento de Níveis de Serviço 

Fonte: ISACA (2005) - Adaptado pelo autor 

 

Os modelos de maturidade de governança são usados para o controle dos processos de TI, 

fornecendo um método adequado para classificar os seus estágios, bem como o próprio 

posicionamento da área de TI. 

 

Como complemento do COBIT, o Val IT é uma outra prática que traz uma  

complementação desse framework sob perspectivas de negócios e financeira, as quais 
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proporcionam diretrizes sobre o processo de tomada de decisões de investimentos em TI e de 

como agregar valor aos mesmos. 

 

2.3.2.2 Val IT 
 

Conforme o ISACA (2006), Val IT é um framework de governança que consiste em um 

conjunto de princípios guia e processos para práticas de gestão. Val IT agrega ao COBIT as 

melhores práticas para medir, monitorar e maximizar o retorno econômico dos investimos de 

TI. Val IT complementa o COBIT sob o ponto de vista do negócio em uma perspectiva 

financeira e é um apoio para quem está interessado em analisar o valor da entrega que provém 

de TI. 

 

Em um modo mais preciso, Val IT se foca no processo de decisão sobre os investimentos 

de TI e de como validar os benefícios de tais investimentos, enquanto o foco do COBIT é 

sobre o controle das atividades para realizar e seguir os investimentos acordados. 

 

De acordo com o ISACA (2006), uma governança eficaz começa com a liderança, com o 

comprometimento e o suporte da alta direção, porém, a liderança por ser necessária não é 

suficiente. Val IT ajuda a reforçar a liderança fornecendo processos claros e coerentes 

aplicáveis de modo realista, possibilitando uma clara compreensão das funções e das 

responsabilidades dos executivos, do negócio e de TI; fornecendo indicações claras sobre 

estruturas ou processos organizacionais. 

 

Para maximizar o retorno sobre os investimentos de TI, são essenciais instrumentos para a 

preparação do business case10 para a sua respectiva análise sobre a decisão dos investimentos 

máximos consentidos, a gestão do portfólio das atividades e o programa de gestão relativo, 

bem como aplicações de métricas financeiras como a TIR11 (Taxa Interna de Retorno), o valor 

atual líquido e o período de balanço financeiro. 

 
                                                 
10 Business Case – neste caso, é o impacto financeiro para pequenas despesas. Taxa de retorno, fluxo monetário, 
payback  e outros critérios financeiros são todos do processo de decisão do caso empresarial. 
 
11 A Taxa Interna de Retorno (TIR) é usada em análise de investimentos e significa a taxa de retorno de um 
projeto. A TIR é a taxa de desconto que faz com que o Valor Presente Líquido (VPL) do projeto seja zero. Um 
projeto é atrativo quando sua TIR for maior do que o custo de capital do projeto. 
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Val IT fornece um único produto, um modelo coerente e formal por intermédio de um 

framework  completo de governança que indica como organizar os processos de negócios 

necessários. Além disso, Val IT ajuda a desenvolver o alinhamento entre TI e o negócio para 

prestar contas e as medidas – requisitos chave para uma governança efetiva. 

 

Os princípios do Val IT são: os investimentos em TI devem ser geridos como um portfólio 

de investimentos e compreender o âmbito das atividades requeridas para obter o valor do 

negócio e ser gerido pelo seu ciclo de vida econômico. 

 

As práticas para a entrega de valor enfatizam que existem diferentes categorias de 

investimentos e cada um deles deve ser validados e geridos de modo específico: 

 

a) As práticas de entrega de valor definem e permitem o monitoramento das métricas chaves 

e responder rapidamente cada mudança; 

b) As práticas de entrega de valor comprometem os stakeholders e distribuem a 

responsabilidade de forma apropriada para a entrega da capacidade e a realização dos 

benefícios do negócio; 

c) As práticas de entrega de valor devem ser continuamente monitoradas, avaliadas e 

melhoradas. 

 

O business case para os investimentos de TI deve considerar as seguintes relações: 

a) Recursos que são necessários para desenvolver; 

b) Tecnologia ou serviço de TI que serão suportados; 

c) Capacidade operacional que será habilitada; 

d) Capacidade do negócio que será criada; 

e) O valor para o stakeholder que poderia ser representado por um retorno sobre a análise de 

risco ou do rendimento total para o acionista. 

 

2.3.2.3 ITIL – Information Technology Infrastructure Library 
 

A Information Technology Infrastructure Library (ITIL) é uma biblioteca de boas práticas 

de domínio público, desenvolvida originalmente em 1980 pela Central Computer and 

Telecomunications Agency (CCTA) como uma série abrangente de coleções de práticas inter-
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relacionadas para alcançar o suporte e entrega eficientes de serviços de TI de alta qualidade 

com custos justificados. Atualmente o Office of Government Commerce (OGC) incorpora a 

CCTA. O OGC mantém a biblioteca e realiza atualizações na mesma. O Stationery Office do 

Reino Unido (UK) publica o material. 

 

O OGC é um órgão do Tesouro da Sua Majestade do Reino Unido (HM Treasury – UK). 

Como tal, ele é independente de qualquer interesse comercial envolvido na ITIL, ou seja, é 

imparcial. 

 

O conjunto de livros busca promover a gestão com foco no cliente e na qualidade dos 

serviços de TI. A ITIL endereça estruturas de processos para a gestão de uma organização de 

TI apresentando um conjunto compreensivo de processos e procedimentos gerenciais 

organizados em disciplinas com os quais uma organização pode fazer sua gestão tática e 

operacional em vista de alcançar o alinhamento estratégico com os negócios. 

 

O desenvolvimento da ITIL foi realizado sem que houvesse a dependência de 

fornecedores específicos. Como resultado, a ITIL cresceu como uma coleção de boas práticas 

observadas na indústria de serviços de TI. A ITIL descreve um número importante de práticas 

de TI incluindo checklists, tarefas, procedimentos e responsabilidades feitos sob medida para 

implantação em qualquer estrutura de prestação de serviços de TI (BON, 2002, p. 11). 

 

A ITIL não é uma metodologia e sim um guia não prescritivo sobre o que as organizações 

necessitam adaptar e adotar, segundo seu próprio ambiente e requisitos específicos (LAWES, 

2004). 

 

Diversas estruturas de gerenciamento de TI foram desenvolvidas com base na ITIL. De 

acordo com Bon (2002, p. 11), são exemplos: o HO ITSM Reference Model, o IBM-IT 

Process Model e o Microsoft-MOF, dentre outros. Esta é uma das razões pela qual a ITIL 

tornou-se um padrão para descrição de um grande número de processos de gerenciamento de 

serviços de TI. 

 

Segundo Bon (2002, p. 28), a ITIL consiste na melhor abordagem conhecida para gestão 

dos serviços de TI. Não prescreve o tipo de organização, ao invés disso, descreve a relação 

entre atividades e processos que são relevantes para a organização. “A ITIL provê uma 
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estrutura para troca de experiência entre as organizações e promove também uma estrutura 

adequada para o aprendizado através da experiência de outras organizações.” 

 

De acordo com IT Service Management – itSMF (2006) - Fórum Brasil, essa biblioteca é 

formada por módulos que trazem as melhores práticas retiradas de empresas públicas e 

privadas e que se tornou de fato um padrão para gerenciamento de serviços de TI. 

 

A ITIL consiste em um conjunto de sete módulos e cada módulo é formado por um 

conjunto de processos. Esse conjunto de módulos e processos define um framework para 

melhores práticas para Gerência de Serviços de TI. A Figura 5 apresenta uma visão geral 

dessa biblioteca. 

 

 
Figura 5 - Módulos da Biblioteca ITIL 
Fonte: itSMF – Adaptado pelo autor 

 

A seguir é apresentada uma descrição sucinta de cada módulo (sete livros/disciplinas): 

1. Entrega de Serviços: contempla os processos necessários para a disponibilização da 

qualidade dos serviços de TI e os processos que têm a finalidade de melhorar a qualidade 

dos serviços de TI disponibilizados;  

2. Suporte a Serviços: contempla os processos relacionados com o suporte diário e a 

manutenção das atividades para o provisionamento de serviços de TI; 
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3. Gerenciamento da Infra-estrutura da TIC (Tecnologia da Informação e 

Comunicação): contempla os processos que tratam os aspectos de TIC a partir dos 

requisitos de negócio, ou seja, gerenciar, administrar, projetar, planejar, otimizar e operar 

o ambiente de tecnologia de comunicação a fim de suportar os serviços de TI.; 

4. Planejamento para implementar o Gerenciamento de Serviços: contempla os 

processos que tratam das tarefas relacionadas com planejamento, implementação e 

aperfeiçoamento da Gerência de Serviços em uma organização; 

5. Gerenciamento de Aplicações: contempla os processos que descrevem como gerenciar 

as aplicações em sua implantação durante seus estágios no ciclo de vida e sua definitiva 

exclusão. O objetivo é garantir que uma aplicação agregue valor ao negócio da 

organização; 

6. A Perspectiva do Negócio: contempla os processos que visam guiar e ajudar os 

funcionários de TI de uma organização a entender como eles podem contribuir para os 

objetivos de negócio da organização. Como seus serviços podem melhorar e maximizar o 

desempenho dos negócios da organização; 

7. Gerenciamento de Segurança: contempla os processos relacionados com o planejamento 

e gerenciamento do nível de segurança para as informações e os serviços de TI. Também 

inclui a avaliação e o gerenciamento de riscos, vulnerabilidades e custos para as soluções 

adotadas. 

 

A ITIL define processos por intermédio das boas práticas a serem executados a fim de 

melhorar a qualidade de serviços providos em uma organização. No entanto, nenhum modelo 

genérico que possa descrever um serviço é apresentado e nenhuma metodologia técnica para 

se obter informações de um determinado serviço é definida. 

 

Sendo assim, o itSMF (2006) define a ITIL como um ponto de partida para o melhor 

controle e gestão e não o objetivo ou seja, são recomendações e não regulamentações. A ITIL 

promove uma reorientação interna independentemente de plataforma. É a fundação para um 

ambiente de TI mais profissional. 
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2.3.2.4 BS 7799, ISO/IEC 17799 
 

A norma internacional British Standard (BS) 7799 foi originalmente publicada em 1995 

pelo British Standards Institute (BSI) e é considerada como o mais completo padrão para o 

gerenciamento da segurança da informação no mundo. Com ela é possível implementar um 

sistema de gestão de segurança baseado em controles e práticas definidos por uma norma e 

práticas internacionais. Após sua internacionalização e consultas públicas, a BS 7799 foi 

aceita em dezembro de 2000 como padrão internacional pelos países membros da ISO. Isto 

implica na junção de duas organizações ISO12 e IEC13, sendo assim denominada ISO / IEC 

17799:2000. 

 

A ISO é uma organização internacional formada por um conselho e comitês com membros 

oriundos de vários países. Seu objetivo é criar normas e padrões universalmente aceitos sobre 

a realização de atividades comerciais, industriais, científicas e tecnológicas. A IEC é uma 

organização voltada ao aprimoramento da indústria da informação. Com isso em dezembro de 

2000 a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) também resolveu acatar a norma 

ISO como padrão brasileiro sendo publicada em 2001 como: NBR 17799 – Código de Prática 

para a Gestão da Segurança da Informação. A partir dessa publicação passou-se a ter um 

referencial de aceitação internacional. 

 

No segundo semestre de 2005 foi lançada a nova versão da norma, ou seja, a ISO / IEC 

17799:2005 que cancela e substitui a edição anterior. 
 

A dependência dos sistemas de informação e serviços significa que as organizações estão 

cada vez mais vulneráveis às ameaças de segurança. A interconexão de redes públicas e 

privadas e o compartilhamento de recursos de informação aumentam a dificuldade de se 

controlar o acesso. A tendência da computação distribuída dificulta a implementação de um 

controle de acesso centralizado realmente eficiente (ISO/IEC 17799, 2001, p. 2). 

 

                                                 
12 ISO - International Organization for Standardization  é uma organização internacional que aglomera os 
grêmios de padronização/normalização de 148 países. O ISO aprova normas internacionais em todos os campos 
técnicos, exceto na eletricidade e eletrônica. 
 
13 IEC - International Electrotechnical Commission é uma organização internacional de padronização de 
tecnologias elétricas, eletrônicas e relacionadas. Alguns dos seus padrões são desenvolvidos juntamente com a 
ISO. 
 



 

 

47 

Os incidentes de segurança da informação vêm aumentando e assumem diferentes formas. 

Um dos principais motivadores desse aumento é a difusão da Internet que, ao mesmo tempo 

em que colaborou com a democratização da informação e se tornou um canal on- line para 

fazer negócios, também viabilizou inúmeros inconvenientes que colocam em risco a 

segurança de uma corporação. De acordo com a Promon (2005), a tendência é que as ameaças 

à segurança continuem a crescer não apenas em ocorrências, mas também em velocidade, 

complexidade e alcance, tornando o processo de prevenção e de mitigação de incidentes cada 

vez mais difícil e sofisticado. 

 

A informação é um ativo digital valioso para qualquer organização, independente da 

atividade e, por esta razão, prover proteção aos recursos da empresa tem a finalidade de 

diminuir o nível de exposição aos riscos existentes em todos os ambientes. Segurança da 

informação é a base para dar às empresas a possibilidade e a liberdade necessária para a 

criação de novas oportunidades de negócio (MOREIRA, 2001). 

 

De acordo com Dias (2000), as informações contidas em sistemas computacionais são 

consideradas recursos críticos e a sociedade atual depende das informações armazenadas nos 

sistemas para tomar decisões de negócios, o que pode afetar a sociedade de inúmeras 

maneiras devido a tamanha dependência dos equipamentos e dos sistemas computadorizados. 

Portanto, para a autora, segurança é a proteção de informações, sistemas, recursos e serviços 

contra desastres, erros e manipulação não autorizada, de forma a reduzir a probabilidade e o 

impacto de incidentes de segurança. 

 

Os três pilares básicos da segurança da informação são a integridade, a confidencialidade 

e a disponibilidade da informação. Se a informação for modificada sem a permissão e o 

conhecimento do seu proprietário, a integridade estará comprometida. Se alguém não 

autorizado tiver acesso à informação, podendo inclusive distribuí- la para outras pessoas, a 

confidencialidade será anulada. E, finalmente, a disponibilidade está associada ao fato de que 

a informação deverá estar disponível sempre que for requisitada (MARTINS, 2003). 

 

Para essa melhor compreensão, Moreira (2001) define os termos abaixo, de acordo com o 

tema em questão: 
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a) Risco: corresponde ao grau de perda ou possibilidade de um impacto negativo para o 

negócio. É importante que a empresa tenha claramente o seu nível de risco desejado para 

que possa ter uma visão da priorização dos investimentos de segurança. 

b) Vulnerabilidade: é o ponto onde qualquer sistema é suscetível a um ataque. É causada 

muitas vezes pela ausência ou ineficiência das medidas de proteção utilizadas com o 

intuito de salvaguardar os bens da empresa. 

c) Ameaças: são fatores ou ocorrências que podem violar sistemas e causar incidentes de 

segurança e, dessa forma, danos aos negócios da empresa. 

 

O processo de gestão de segurança é um conjunto de regras e práticas que regulam como 

uma organização gerencia, cria, usa e distribui suas informações de forma segura. O programa 

abrange a política de segurança da informação que contém regras detalhadas, as quais 

definem como as informações e os recursos da organização devem ser manipulados 

(MARTINS, 2003). 

 

Muitas das novas tecnologias quando utilizadas adequadamente constituem-se como 

valiosas ferramentas de apoio aos negócios. Entretanto, quando essas tecnologias são 

utilizadas arbitrariamente, podem representar fortes ameaças às organizações. 

 

2.3.2.5 CMM/I – Capability Maturity Model/Integration 
 

O CMM (Capability Maturity Model) foi criado em 1991 pelo Software Engineering 

Institute (SEI) da Carnegie Mellon University (CMU) como sendo um modelo de referência 

de qualidade para o processo de engenharia de software. 

 

A partir de sua criação, o CMM evoluiu e absorveu outros padrões de avaliação de 

processos. Em 2002 o SEI criou o Capability Maturity Model Integration (CMMI). 

 

O CMMI tem como objetivos fornecer diretrizes para a melhoria dos processos e 

habilidades organizacionais, tendo foco o desenvolvimento de softwares e sistemas de 

informação em geral. 
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O CMMI é uma coleção de melhores práticas para desenvolvimento e manutenção de 

software que permite que as empresas avaliem suas práticas e as comparem com as de outras 

empresas. O CMMI fornece uma estrutura para organizar etapas evolutivas em cinco níveis de 

maturidade que colocam fundamentos sucessivos para a contínua melhoria do processo, 

organizando as áreas de processos que contêm metas gerais e específicas, bem como práticas 

também genéricas e específicas. 

 

Nível de maturidade é um estágio evolutivo bem definido em direção à melhoria do 

processo e cada nível fornece uma camada de fundamentos para uma melhoria contínua, 

provendo a forma de predizer o desempenho futuro da organização em uma disciplina (ou 

conjunto de disciplinas), visto que cada nível compreende um conjunto de objetivos de 

processos que, quando satisfeitos, estabilizam componentes importantes de processo, 

resultando em um crescimento na maturidade do processo da organização. Os níveis de 

maturidade são designados por números de 1 a 5: 

 
Nível de Maturidade 1: Inicial - a organização tipicamente não fornece um ambiente 

estável para o desenvolvimento de processos. Quando uma organização não dispõe de práticas 

de gestão bem estabelecidas, os benefícios das boas práticas de desenvolvimento de produtos 

são minados pelo planejamento ineficiente e por sistemas onde os compromissos são sempre 

reativos, ou seja, uma reação a algum acontecimento não planejado. 

 

Nível de Maturidade 2: Gerenciado - todos os projetos da organização asseguram que os 

requerimentos, produtos e serviços são gerenciados e que os processos são planejados, 

executados, medidos e controlados. O status dos produtos e serviços é visível para a gerência 

em pontos específicos (milestones14). A disciplina de processo ajuda a assegurar que as 

práticas existentes são mantidas durante os momentos de crise com os projetos executados e 

gerenciados conforme os planos documentados. Compromissos são estabelecidos entre as 

partes interessadas (stakeholders) conforme a necessidade, sendo os produtos revistos por 

estes para validação do atendimento de seus requerimentos, padrões e objetivos. 

 

Nível de Maturidade 3: Definido - os processos são bem caracterizados e 

compreendidos, sendo descritos conforme padrões, procedimentos, ferramentas e métodos. Os 
                                                 
14 Milestones - Técnica de gestão de projetos que permite o teste da funcionalidade de um novo produto ao longo 
do projeto, através da definição de pontos de checagem ou marcos de desenvolvimento.  
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processos padrão de desenvolvimento e manutenção em toda a organização são 

documentados, incluindo padrões de gestão, sendo que esses processos são integrados em um 

todo coerente. Os processos padrões utilizados para estabelecer consistência ao longo de toda 

a organização são estabelecidos e melhorados ao longo do tempo. A gerência da organização 

estabelece objetivos de processos baseados neste conjunto de processos padrão e assegura-se 

que esses objetivos são seguidos de forma apropriada. Um programa de treinamento é 

implementado para garantir que as pessoas e os gerentes tenham os conhecimentos e as 

habilidades requeridas para cumprir os papéis a eles designados. 

 

Nível de Maturidade 4: Quantitativamente Gerenciado - a organização, além de 

estabelecer metas quantitativas de qualidade para os produtos e performance de processos, 

utiliza os mesmos como critério de gerenciamento: os objetivos quantitativos são baseados 

nas necessidades dos clientes, usuários finais, implementadores de processo e a própria 

organização como um todo. A produtividade e a qualidade são medidas para as atividades 

importantes do processo de gerenciamento em todos os projetos como parte de um programa 

organizacional de medidas, com os processos instrumentalizados com medições consistentes e 

bem definidas. Essas medições estabelecem a fundamentação para avaliar os processos e os 

produtos do projeto. Os projetos conseguem o controle sobre seus produtos e processos 

reduzindo a variação no desempenho dos seus processos para cair em limites quantitativos 

aceitáveis, compreendidos em termos estatísticos e gerenciados ao longo de toda a vida dos 

processos. Os riscos envolvidos na introdução de um novo domínio de aplicação são 

conhecidos e cuidadosamente gerenciados. 

 

Nível de Maturidade 5: Otimizado – toda a organização está focada na melhoria 

contínua da performance dos processos, tanto por melhoria incremental (contínua) como por 

inovações tecnológicas. Objetivos mensuráveis de melhoria de processos são estabelecidos, 

continuamente revisados para refletir mudanças nos objetivos de negócio e utilizados como 

critério na melhoria do processo de gerenciamento. Os dados sobre a efetividade dos 

processos são usados para realizar análises de custo benefício das novas tecnologias e das 

mudanças propostas. As lições aprendidas são disseminadas para outros projetos e a melhoria 

de processos passa a ser parte da atividade de todos, levando a um ciclo de melhoria contínua. 
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2.3.2.6 PMBOK – Project Management Body of Knowledge 
 

De acordo com o Project Management Institute (2004), gerenciamento de projetos é a 

aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas nas atividades do projeto a 

fim de atender os seus requisitos. Ele pode ser melhor explicado por intermédio dos processos 

que o compõem, que podem ser reunidos em cinco grupos de processos - Iniciação, 

Planejamento, Execução, Controle e Encerramento – e em nove Áreas de Conhecimento - 

Gerenciamento da Integração do Projeto, Gerenciamento do Escopo do Projeto, 

Gerenciamento do Tempo do Projeto, Gerenciamento dos Custos do Projeto, Gerenciamento 

da Qualidade do Projeto, Gerenciamento dos Recursos Humanos do Projetos, Gerenciamento 

da Comunicação do Projeto, Gerenciamento dos Riscos do Projeto e Gerenciamento dos 

Fornecimentos de Bens e Serviços do Projeto. 

 

O conceito de projetos tem sido discutido e tem evoluído ao longo dos últimos anos. A 

norma ISO 10006 (1997), por exemplo, define projeto como sendo “um processo único, 

consistindo de um grupo de atividades coordenadas e controladas com datas para início e 

término, empreendido para o alcance de um objetivo conforme requisitos específicos, 

incluindo limitações de tempo, custo e recursos”. Já para o PMI – Project Management 

Institute, um projeto pode ser definido, em termos de suas características distintivas, como 

sendo “um empreendimento temporário feito para criar um produto ou serviço único” 

(PMBOK, 2004). 

 

Uma das mais completas e convincentes definições de projeto proposta por Tuman (1983) 

diz que “um projeto é uma organização de pessoas dedicadas visando atingir um propósito e 

objetivo específico. Projetos geralmente envolvem gastos, ações únicas ou empreendimentos 

de altos riscos, os quais têm de ser completados numa certa data por um montante de dinheiro, 

dentro de alguma expectativa de desempenho. No mínimo todos os projetos necessitam ter 

seus objetivos bem definidos e recursos suficientes para poderem desenvolver as tarefas 

requeridas”. 

 

Este conceito pode ser expandido e levar ao entendimento sobre gerenciamento de 

projetos. Segundo o PMBOK (2004), gerenciamento de projetos requer aprimoramento da 

administração de nove áreas de conhecimento vinculadas a processos gerenciais. Estas áreas 

se referem à integração dos diversos elementos-chave de um projeto, alguns essenciais, outros 
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facilitadores, quais sejam: integração, escopo, prazos, custos, recursos humanos, aquisições, 

qualidade, riscos, comunicação do empreendimento. 

 

A excelência nestas áreas permite atingir o sucesso no gerenciamento de projetos, 

conforme definido pelo (PMBOK, 2004): “aplicação do conhecimento, habilidades, 

ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender ou superar as necessidades e 

expectativas que os interessados (stakeholders) possuem no projeto”. Pinto e Sleven (1983) 

partem do pressuposto que um projeto é considerado um sucesso em sua implementação, caso 

atenda a quatro critérios: tempo, custo, eficácia e satisfação do cliente. Com base nestes 

critérios, esses autores constituíram um grupo de 50 gerentes de projetos que trabalharam com 

os aspectos de sucesso na implementação de gestão de projetos e estabeleceram o modelo dos 

dez fatores críticos de sucesso. 

 

No campo de estudo de projetos, a proposição de Pinto e Sleven (1983), sobre fatores 

críticos de sucesso, apresenta algumas evidências de que há aderência com os elementos 

identificados por Tidd et al. (1997) sobre o gerenciamento da inovação. Olhando-se os fatores 

críticos de sucesso percebem-se melhor tais evidências. 

 

De acordo com PMBOK (2004), são detalhes as áreas de conhecimento de projetos que 

descrevem os conhecimentos e práticas em gerência de projetos em termos dos processos que 

as compõem. Estes processos, organizados em nove áreas de conhecimentos, são descritos 

abaixo, conforme a tradução livre: 

 

Gerência da Integração do Projeto: Dos processos necessários para assegurar que os 

diversos elementos do projeto sejam adequadamente coordenados. Essa gerência é composta 

pelo desenvolvimento do plano do projeto, execução do plano do projeto e controle geral de 

mudanças. 

 

Gerência do Escopo do Projeto: Descreve os processos necessários para assegurar que o 

projeto contemple todo o trabalho requerido para completar o projeto com sucesso. Essa 

gerência é composta pela iniciação, planejamento do escopo, detalhamento do escopo, 

verificação do escopo e controle de mudanças do escopo. 
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Gerência do Tempo do Projeto: Descreve os processos necessários para assegurar que o 

projeto termine dentro do prazo previsto. Essa gerência é composta pela definição das 

atividades, seqüenciamento das atividades, estimativa da duração das atividades, 

desenvolvimento do cronograma e controle do cronograma. 

 

Gerência do Custo do Projeto: Descreve os processos necessários para assegurar que o 

projeto seja completado dentro do orçamento previsto. Essa gerência é composta pelo 

planejamento dos recursos, estimativa dos custos, orçamento dos custos e controle dos custos. 

 

Gerência da Qualidade do Projeto: Descreve os processos necessários para assegurar 

que as necessidades que originaram o desenvolvimento do projeto serão satisfeitos. Essa 

gerência é composta pelo planejamento da qualidade, garantia da qualidade e controle da 

qualidade. 

 

Gerência dos Recursos Humanos do Projeto: Descreve os processos necessários para 

proporcionar a melhor utilização das pessoas envolvidas e é composta pelo planejamento 

organizacional, montagem e desenvolvimento da equipe. 

 

Gerência das Comunicações do Projeto: Descreve os processos necessários para 

assegurar que a geração, captura, distribuição, armazenamento e pronta apresentação das 

informações do projeto sejam feitas de forma adequada e no tempo certo. É composta pelo 

planejamento das comunicações, distribuição das informações, relato de desempenho e 

encerramento administrativo. 

 

Gerência dos Riscos do Projeto: Descreve os processos que dizem respeito à 

identificação, análise e resposta a riscos do projeto. Essa gerência é composta pela 

identificação dos riscos, quantificação dos riscos, desenvolvimento das respostas aos riscos e 

controle das respostas aos riscos. 

 

Gerência das Aquisições do Projeto: Descreve os processos necessários para a aquisição 

de produtos e serviços fora da organização que desenvolve o projeto. É composta pelo 

planejamento das aquisições, preparação das aquisições, obtenção de propostas, seleção de 

fornecedores, administração dos contratos e encerramento do contrato. 
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2.3.2.7 SLM e SLA – Service Level Management e Service Level Agreement 
 

O SLM (Service Level Management) consiste em um conjunto de atividades para o 

desenvolvimento, execução e gerenciamento dos Acordos dos Níveis de Serviço (ANS). 

 

Acordo de Nível de Serviço - ANS, internacionalmente conhecido como Service Level 

Agreement - SLA, é um acordo escrito feito entre um provedor de serviços e um cliente de 

serviços. O SLA traduz na linguagem do cliente, e define em bases compreensíveis, tangíveis 

e fáceis de serem observadas e comprovadas, expectativas para todas as partes envolvidas na 

entrega do serviço. Desta forma, de acordo com sua complexidade o SLA pode servir de 

apoio para a criação de contratos de serviço formais. O conteúdo do SLA varia de acordo com 

a natureza dos serviços e da maneira com que eles se relacionam com negócios da 

organização. 

 

Os SLA’s incluem disponibilidade de sistemas e serviços, desempenho, tempo de resposta 

de aplicações, tempo médio para atendimento e recuperação de falhas (BISSEL et al., 2000; 

MULLER, 1999). 

 

2.3.2.8 BSC - Balanced Scorecard 
 

O Balanced Scorecard (BSC) surgiu na década de 90 por intermédio de pesquisas 

realizadas por norte-americanos como Kaplan e Norton que desenvolveram e estruturaram um 

conceito de organização das informações que traduzem as estratégias da empresa em um 

conjunto organizado de informações que são agrupadas em perspectivas financeiras, 

operacionais, de mercado e ligação à infra-estrutura. Esse modelo foi chamado de Balanced 

Scorecard. Apresentado inicialmente como ferramenta de monitoramento de desempenho e 

controle da estratégia, evoluiu em seu potencial, passando a ser tratado como uma ferramenta 

de gestão das organizações. 

 

Em linhas gerais, o BSC é um sistema de gestão baseado em indicadores que impulsionam 

o desempenho, proporcionando à organização uma visão de negócio abrangente, atual e 

futura. Procura traduzir a missão, a visão e estratégia da organização em objetivos e metas 

diferenciadas de acordo com as quatro perspectivas: financeiras, do cliente, dos processos 
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internos e de aprendizado e crescimento. O BSC func iona como um painel de controle para 

empresa. Com ele é possível visualizar a organização destas várias perspectivas de uma só 

vez. Nesse painel, uma série de informações estratégicas são organizadas num conjunto de 

indicadores que permitem localizar problemas, definir rumos, prever turbulências e entender 

para onde a empresa caminha. 

 

A metodologia criada pelos autores, segundo suas próprias palavras, não é mais do que o 

conjunto de indicadores (medidas) e mostradores (gráficos) de um “painel de controle” da 

empresa. Embora o BSC, desenvolvido por Kaplan e Norton (1992), não seja um método 

especialmente focado para o planejamento de TI, tem implicações diretas na definição de 

sistemas de informação com potencial de impacto estratégico. 

 

Um BSC bem elaborado deverá contar a história da estratégia da unidade de negócios, 

tornando explicita a seqüência de hipóteses sobre as relações de causa e efeito, entre as 

medidas de resultados e os vetores de desempenho deste resultado. (Kaplan; Norton, 1999, p. 

32). Os autores evidenciam a relação causa e efeito no relato da estratégia através dos 

conceitos de vetores de desempenho e medidas de resultado respectivamente. 

 
Segundo Kaplan e Norton (1999, p. 32), o BSC reflete o equilíbrio entre objetivos de curto 

e longo prazo, entre medidas financeiras e não-financeiras, entre indicadores de tendências e 

ocorrências e, ainda, entre as perspectivas interna e externa de desempenho. Este conjunto 

abrangente de medidas serve de base para o sistema de medição e gestão estratégica por meio 

do qual o desempenho organizacional é mensurado de maneira equilibrada sob as quatro 

perspectivas. Dessa forma contribui para que as empresas acompanhem o desempenho 

financeiro, monitorando, ao mesmo tempo, o progresso na construção de capacidades e na 

aquisição dos ativos intangíveis necessários para o crescimento futuro. 

 
Neste sentido, a partir de uma visão balanceada e integrada de uma organização, o BSC 

permite descrever a estratégia de forma clara, por intermédio de quatro perspectivas: 

financeira; clientes; processos internos; aprendizado e crescimento que poderão ser melhor 

identificadas na Figura 6: 

 

• Financeira, que inclui as tradicionais medidas econômico-financeiras extraídas das 

demonstrações contábeis; 
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• Clientes, que incui medidas relativas aos grupos-alvo de interesse da empresa; 

• Processos Internos, que é uma conexão com o conceito de cadeia de valor econômico; 

• Apredizado e Crescimento, que inclui todas as medidas relativas aos empregados e 

sistemas da empresa. 

 

 
 

Figura 6 – Visão e Estratégia do BSC 
Fonte: Kaplan e Norton (1999, p. 31) – Adaptado pelo autor 

 

Além dos modelos de práticas descritos anteriormente, os quais são mais comumente 

conhecidos no mundo empresarial, existem vários outros disponíveis e mereceriam um estudo 

em separado. 

 

2.3.3 Elementos chaves para a Governança de TI 
 

Segundo Van Grembergen (2003), os elementos chaves para a GTI são: o alinhamento de 

TI aos negócios e que TI seja um recurso gerador de valor para a organização. Essas metas de 

GTI podem ser alcançadas reconhecendo-a como parte da governança corporativa, adotando-

se práticas especializadas para a gestão TI, constituindo-se assim um modelo. 

 

Ainda segundo o autor, cita que acadêmicos recentemente questionaram se o conceito de 

GTI é simplesmente sobre a centralização ou a descentralização da gestão de TI e que essa 

discussão está baseada em uma perspectiva racional da organização na qual as escolhas são 

Financeiro 
“Para sermos bem-sucedidos financeiramente, 

como deveríamos ser vistos pelos nossos 
acionistas?” 

Processos Internos 
“Para satisfazermos nossos acionistas e 
clientes, em que processos de negócios 

devemos alcançar excelência?” 

Cliente 
“Para alcançarmos nossa visão, 

como deveríamos ser vistos 
pelos nossos clientes?” 

Aprendizado e Crescimento 
“Para alcançarmos nossa visão, 

como sustentaremos nossa 
capacidade de mudar e melhorar?” 

Visão e 
Estratégia 
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reduzidas a uma única - de eficiência e efetividade interna. A centralização conduz para a 

maior especialização, consistência e controles padronizados, enquanto a descentralização 

determina o controle local, propriedade, maior correspondência e flexibilidade para as 

necessidades de negócio. Durante as últimas décadas as organizações tiveram a intenção de 

alcançar o melhor dos modelos adotando a estrutura de GTI institucional conforme podem ser 

visualizados na Figura 7. 

 

  Objetivos  

Norteadores Centralizado Descentralizado Institucional 

Sinergia 

Padronização 

Especialização 

 

Responsabilidade do cliente 

Propriedade do negócio 

Flexibilidade 

+ 

+ 

+ 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 
Figura 7 – Equilíbrio entre GTI Centralizada e Descentralizada 

Fonte: Peterson et al. (2000) – Adaptado pelo autor 

 

O modelo institucional representa um modelo híbrido de ambos os objetivos. A 

abordagem institucional para a GTI gera desafios aos gestores das unidades de negócios 

quanto ao controle sobre certa especificidade de TI, para o negócio e para a organização como 

um todo. 

 

Weill e Ross (2004) citam seis modelos de gestão de TI, baseando-se nas pessoas 

envolvidas pelo processo de tomada de decisão: 

 

a) Monarquia do negócio: Alta administração toma decisões; 

b) Monarquia da TI: Especialista de TI – CIO e outros gestores da própria área; 

c) Feudal: Cada unidade de negócio toma suas decisões independentemente da área de TI; 

d) Federalista: Combinação formada pela alta administração, líderes das unidades de 

negócios, com ou sem o envolvimento do pessoal de TI; 

e) Duopólio de TI: Grupo de TI e um outro grupo, por exemplo, alta administração ou líderes 

das unidades de negócios; 
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f) Anarquia: Os responsáveis pelos processos de negócios ou usuários finais possuem os 

direitos de decisão que acabam sendo exercidos localmente. 

 

Conforme a Figura 8, uma matriz dos tipos de Decisões X Modelos de gestão de TI nos 

possibilita um melhor entendimento de como as decisões estratégicas são tomadas. Não há 

uma matriz certa ou errada, porém a mais encontrada pelos autores é: 

 

   Decisões    

Modelos Princípios 
de TI 

Arquitetura 
de TI 

Estratégias de 
Infra-estrutura 

Necessidades 
de Aplicativos 

Investimentos 
de TI 

Monarquia do negócio      

Monarquia de TI      

Feudal      

Federalista      

Duopólio      

Anarquia      

 
Figura 8 – Matriz de análise de Decisão X Modelos de GTI 

Fonte: Weill e Ross (2004) – Adaptado pelo autor 

 

A partir dessa matriz é preciso entender como a empresa decide essas questões 

estratégicas de TI. Para o auxílio desse entendimento, o COBIT pode ser utilizado como 

framework  norteador para avaliar a maturidade dos processos que suportam o planejamento 

de TI, bem como a efetividade dos controles vigentes. 

 

Por intermédio da comparação dos cenários atual e desejado (gap analysis) é possível 

atuar nos pontos específicos e se aperfeiçoar a forma como as decisões estratégicas de TI são 

solicitadas e tomadas. 

 

Weill e Ross (2004) definem um modelo de framework de governança de TI contendo seis 

componentes inter-relacionados para a sua efetividade, que são: estratégia organizacional, 

sistematização da GTI, metas de desempenho, organização de TI e comportamento desejado, 

métricas e responsabilidades de TI e mecanismos de GTI que podem ser melhor entendidos 

por intermédio da Figura 9. 
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Figura 9 – Modelo de Framework  de Governança 

Fonte: MIT apud Weill e Ross (2004) – Adaptado pelo autor 

 

Como se observa na Figura 9, as metas de desempenho estão presentes dentro do 

framework  proposto pelos autores. As métricas e responsabilidades de TI podem ser 

mensuradas por intermédio do monitoramento dos serviços entregues, como por exemplo, o 

desenvolvimento de aplicações e serviços de suporte, bem como pelos níveis de serviços 

acordados, tanto internos (áreas de negócios) quanto externos (fornecedores de serviços). 

 

2.3.4 Medidas de desempenho 
 

De acordo com o Gartner Group (2006), o desempenho e as iniciativas de TI geram 

discussões e causam polêmicas. Medidas de desempenho de TI são norteadas por iniciativas 

organizacionais internas como, por exemplo, a redução do orçamento de TI, dada a 

necessidade de se demonstrar a entrega de valor frente às exigências organizacionais. Frente a 

esta problemática, podem ser implementadas metodologias de análise de desempenho 

continuamente aprimoradas e práticas de gestão contemplando outras dimensões da 

organização inclusive. 

 

Medir o desempenho e o valor gerado por TI tem sido uma ciência muito imprecisa. 

Segundo Deckers (2004), medida de desempenho está baseada nas atividades em relação a 

Estratégia  
Organizacional 

Sistematização da GTI 
Direitos de decisão via 

Monarquia, Federalista, etc 

Metas de 
Desempenho 

Organização de TI 
e 

Comportamento desejado 

Mecanismos de 
Governança de TI 

(comitês, orçamentos, etc) 

Métricas e 
responsabilidades de TI 

Decisões de TI 
Princípios 
Arquitetura 

Infra-estrutura 
Aplicações 

Investimentos 

O que compor? Como compor? 
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resultados. De acordo com Hitt e Brynjolfsson (1996), nenhuma métrica ou grupo de métricas 

pode ser aplicado apropriadamente em todas as circunstâncias onde a TI é necessária. Alguns 

autores apontam que existem três medidas distintas: produtividade, valor ao consumidor e 

desempenho dos negócios. Para estes autores, a mensuração e a comprovação dos benefícios 

da TI são complexas e muitas delas baseiam-se nos investimentos realizados. 

 

Embora haja diversas metodologias de análise de investimentos em TI, em muitos casos, 

esses investimentos são induzidos por uma necessidade de possibilitar maior competitividade 

ou têm como base a própria percepção do gestor da área (WEILL e OLSON, 1989). 

 

De acordo com Weill (2003), os gestores de TI devem ser bem capacitados para que 

obtenham um modelo de GTI efetivo, pois governança requer muito empenho, reforçando e 

redirecionando comportamentos organizacionais. A GTI deve envolver métricas para que se 

possa monitorar o seu desempenho, pois, de acordo com o ITGI (2006), "Em TI, se você está 

jogando o jogo e não está contando os pontos, você só está praticando”. 

 

Neste contexto, o ITGI (2006) em cooperação com peritos e analistas de indústrias 

mundiais, definiram algumas métricas de gestão: 

 

a) Modelos de maturidade para a escolha estratégica e para prover benchmarks de forma 

efetiva; 

b) Fatores críticos de sucesso para se ter o controle de processos; 

c) Metas como fatores chaves indicadores para monitorar os resultados dos processos de TI; 

d) Indicadores chaves de desempenho (KPI) para monitorarem cada processo. 

 

Visando atender a essas métricas, o COBIT traz em um de seus domínios (Entrega e 

Suporte), o processo DS3 que gerencia o desempenho e a capacidade de TI. 

 

Além do COBIT, o BSC também é utilizado como uma ferramenta de monitoramento de 

medida de desempenho mais efetivo. 
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2.4 Síntese conceitual da Governança de TI 
 

Como se observou por intermédio da literatura, GTI é um modelo de gestão que propõe a 

implementação de estruturas e processos que favoreçam, além do alinhamento estratégico, a 

definição dos papéis, as responsabilidades e os inter-relacionamentos organizacionais para 

que TI se torne mais efetiva. 

 

Observa-se ainda uma grande complexidade e uma diversidade de conceitos e práticas de 

GTI existentes; fatores estes que geram divergências de interpretação e dificuldades no 

processo de definição e de implementação desse modelo de gestão. A Figura 10 mostra que a 

adoção de práticas de governança de TI é um verdadeiro quebra-cabeça. Há uma infinidade de 

práticas com rótulos próprios, mas que apresentam muitas áreas de convergência, atividades 

comuns e áreas de complementaridade. 

 

 
 

Figura 10 – Práticas de GTI 
Elaborada pelo autor 

 

A proliferação de frameworks e modelos de gestão colaboram para dificultar ainda mais 

este desafio que os CIO’s encontram para a definição de seus modelos, porém, uma das 

principais dificuldades para a maioria das empresas é alinhar as expectativas que as áreas de 

negócios têm com relação à TI. De acordo com o Gartner Group (2006), esta é a razão que faz 

com que alguns desses executivos falhem por tentarem realizar trabalhos que, muitas vezes, 
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não são devidamente as prioridades. Uma das alternativas para minimizar riscos dessa 

natureza é definir responsabilidades compartilhadas, ou seja, com membros das áreas de TI e 

de negócios. 

 

De acordo com o IT Governance Global Status Report (2006), os modelos de GTI 

proprietários vem crescendo significativamente. Comparando-se os dois anos da pesquisa 

realizada em 2003 e 2005, o uso do COBIT diminuiu em 2%. Uma possível explicação para 

este decréscimo poderia ser que COBIT age freqüentemente como uma linha de base e, 

conseqüentemente, pode ser uma parte integrante dos modelos de GTI desenvolvidos 

internamente que aumentaram em 17% em relação a 2003. 

 

Os objetivos de controle e as diretrizes de auditoria são as parcelas do COBIT que são 

mais utilizadas. De acordo com essa pesquisa, o COBIT é o mais usado como controle de TI e 

estrutura de auditoria e também porque essas são as duas partes melhor estabelecidas e mais 

antigas inclusive. 

 

Frente a essa problemática, esta pesquisa buscará atender os objetivos descritos 

anteriormente, a fim de evidenciar empiricamente os modelos de GTI que vem sendo 

adotados no meio empresarial. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 
 

3.1 METODOLOGIA DE PESQUISA 
 

Este trabalho tem como proposta a realização de pesquisa empírica, descritiva, podendo 

ser caracterizado como um estudo exploratório, de forma qualitativa, conduzido pelo método 

de estudo de casos múltiplos, pois busca identificar os elementos relacionados aos processos 

de implementação de Governança de TI em um grupo de organizações no Brasil e como esses 

aspectos são tratados e quais são os seus inter-relacionamentos. 

 

Segundo Cervo e Bervian (1996), a pesquisa descritiva observa, registra, analisa e 

correlaciona fatos ou fenômenos, sem manipular os mesmos. A pesquisa descritiva pode 

assumir diversas formas, tais como: 

 

I. Estudos exploratórios – referentes a estudos amplos que normalmente não partem de 

uma hipótese; 

II. Estudos descritivos, propriamente ditos que, normalmente favorecem uma pesquisa 

ampla como é o caso do estudo explanatório. Estes normalmente estão em uma 

sociedade; 

III. Estudos de caso – trata-se de uma pesquisa sobre um indivíduo, uma organização ou 

comunidade, de forma a analisar os aspectos variados de sua vida. 

 

Com este intuito, produziu-se um estudo exploratório proporcionando uma visão geral 

acerca do tema em questão, visando identificar possíveis variáveis causadoras de um 

fenômeno, contribuindo assim para o seu entendimento. 

 

Os estudos de pesquisa qualitativa diferem entre si quanto ao método, à forma e aos 

objetivos. Segundo Godoy (1995, p. 62), a autora ressalta a diversidade existente entre os 

trabalhos qualitativos e enumera um conjunto de características essenciais capazes de 

identificar uma pesquisa desse tipo como sendo: o ambiente natural como fonte direta de 
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dados e o pesquisador como instrumento fundamental, o caráter descritivo, o significado que 

as pessoas dão à sua vida como preocupação do investigador e o enfoque indutivo. 

 
O Estudo de Caso é uma estratégia de pesquisa indicada especialmente quando o foco de 

interesse está direcionado para fenômenos atuais e onde as possibilidades de controle sobre os 

eventos a serem estudados são restritas, sobretudo numa análise contextualizada (Godoy, 

1995b). 

 

Segundo Miles e Huberman (1994) apud Rossi (2004), a pesquisa qualitativa pode ser 

conduzida de várias formas e existem vários métodos. Os autores destacam também o valor 

dos dados qualitativos afirmando que estes são mais capazes de levar a achados incidentais e a 

novas associações, permitindo aos pesquisadores avançar além das concepções iniciais e gerar 

ou revisar estruturas. 

 

Desta forma, optou-se por utilizar o estudo de casos múltiplos como método, a fim de 

possibilitar uma comparação entre os modelos de GTI das empresas pesquisadas, 

identificando as evidências, diferenças e respectivas particularidades. 

 

Frente ao objetivo principal desta pesquisa, que é buscar identificar dentre os modelos de 

práticas de governança que podem ser aplicados aos processos de TI, bem como as 

implicações de regulamentações externas como a SOX; métodos qualitativos mostraram-se 

mais adequados aos propósitos deste estudo, pois permitem um maior aprofundamento por 

intermédio dos casos. 

 

Segundo Yin (2005), a utilização de estudo de casos múltiplos pode se valer das seguintes 

vantagens: as provas resultantes de casos múltiplos são mais convincentes, e o estudo, de uma 

forma global, é visto como mais robusto. 

 

Ainda segundo Yin (2005, p. 73), a determinação do número de casos a serem estudados 

nesse tipo de pesquisa deve levar em consideração apenas as contribuições que cada um deles 

pode dar aos objetivos da pesquisa. 

 

Neste contexto, esta pesquisa adotou as etapas que serão apresentadas a seguir. 
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3.1.1 Etapas de desenvolvimento da pesquisa 
 

Visando atingir os objetivos (geral e específicos) desta pesquisa, o presente estudo se 

baseia na pergunta – Como e com que resultados as organizações pesquisadas 

implementam os seus modelos de Governança de TI? – e tem como escopo, contribuir de 

forma empírica para a discussão dos mecanismos e processos da GTI, provendo assim o seu 

melhor entendimento. 

 

Como e com que resultados as organizações pesquisadas implementam os seus modelos 

de Governança de TI? 

 

Para isto, é necessário identificar como a Governança de TI é reconhecida pelos membros 

da organização, qual o significado atribuído aos seus elementos e como é formado o contexto 

no qual ela está inserida. 

 

Segundo Abreu (1995) apud Rossi (2004), “em pesquisas relacionadas a TI, não existe 

uma perspectiva única capaz de explicitar os fenômenos estudados, o estudo de caso 

apresenta-se como uma estratégia apropriada”. 

 

3.1.2 Levantamento de dados 
 

A coleta de dados baseou-se em métodos qualitativos por intermédio de um questionário 

(Apêndice A) dividido em seis blocos, totalizando 24 questões: os dois primeiros blocos 

buscando a identificação da organização e do entrevistado. Os demais blocos foram 

estruturados com base na escala Likert com sete possibilidades de respostas, indo de situações 

como inexistente a totalmente implementada; não-associado a totalmente associado; sem 

efetividade a alta efetividade; muito difícil a muito fácil e não utiliza a utiliza totalmente. 

 

Segundo Likert (1932) apud Wikipedia (2006), esta escala é frequentemente utilizada em 

questionários e pesquisas estatísticas. Os respondentes têm que especificar seus níveis de 

concordância para cada questão. Como o método desta pesquisa baseia-se em estudo de casos, 

não serão realizadas análises estatísticas apesar da escala utilizada. 
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O questionário foi aplicado de forma piloto em uma das empresas pesquisadas em 

dezembro de 2005, seguido de duas entrevistas pessoais que buscaram verificar se os itens 

relacionados no documento estavam apresentados de forma clara e se contemplavam todos os 

aspectos para a identificação do estudo. Utilizou-se o próprio questionário como roteiro para 

as entrevistas. 

 

Para os demais casos, as entrevistas aconteceram a partir do início de 2006, sendo o 

primeiro contato de forma pessoal com gravação das entrevistas e preenchimento dos 

questionários, entre outras anotações que surgiram como complemento de informações 

relevantes. Os contatos posteriores aconteceram por telefone e por correio eletrônico visando 

esclarecer detalhes, dúvidas e complementos para serem transcritos e poderem embasar a 

elaboração dos relatórios dos casos. 

 

3.1.3 Definição do universo 
 

Todas as informações coletadas na presente pesquisa foram obtidas de ambiente não 

controlado, ou seja, no contexto da vida real, por meio de entrevistas pessoais, conduzidas 

pelo pesquisador e por intermédio de dados secundários abstraídos dos sites das respectivas 

empresas. 

 

O primeiro passo foi definir as empresas, ou seja, as organizações que seriam pesquisadas, 

identificando os gestores responsáveis pelo assunto dentro de cada empresa e que trabalhavam 

diretamente ligados com o objeto da pesquisa – Governança de Tecnologia de Informação. 

 

O estudo de casos (Yin, 2005) foi adotado devido às características fundamentais desta 

pesquisa - o estudo em seu ambiente natural como fonte de dados; a descrição das situações; o 

conhecimento e poder de observação do pesquisador aliados a uma abrangente revisão da 

fundamentação teórica das principais dimensões que permeiam o modelo de pesquisa. 
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3.1.4 Análise dos casos 
 

Segundo Yin (2005, p. 137) a análise dos dados consiste em examinar, categorizar, 

classificar em tabelas, testar ou, do contrário, recombinar as evidências quantitativas e 

qualitativas para tratar as proposições iniciais de um estudo. 

 

De acordo com Yin (2005), em uma pesquisa baseada no método de estudo de casos, duas 

dimensões devem ser consideradas: o número de casos que compõe o estudo e o foco que será 

dado à unidade de análise. 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foi construída uma tabela (Apêndice B) que 

permitisse a classificação dos dados a fim de possibilitar a comparação dos casos por 

intermédio do conceito de GTI, buscando-se assim, semelhanças, diferenças entre outras 

particularidades de cada caso a fim de explicar cada modelo de gestão. 

 

A análise dos resultados foi feita por meio de relatórios individuais (Eisenhardt, 1989) 

apud Rossi (2004), sendo um para cada caso estudado e de um estudo comparativo dos 

resultados, onde os principais elementos capturados em cada empresa foram comparados aos 

das outras empresas. As apresentações dos casos foram delineadas de acordo com o modelo 

de estruturas analíticas lineares propostas por Yin (2005). De acordo com esse modelo, os 

relatos foram organizados de modo a apresentar os diferentes tópicos de interesse relativos às 

proposições iniciais. Em cada caso, foram apresentados seus pontos de maior interesse. 

 

Nesta pesquisa, a unidade de análise considerada é o framework norteador do modelo de 

GTI adotado pelas empresas estudadas, ou seja, dentre as práticas de gestão existentes, se 

adotam uma delas como controlador de seus modelos. Essa opção implicou na necessidade de 

realização de entrevistas com pessoas de mais de um departamento em cada um dos casos. 

 

Conforme Yin (2005), o autor apresenta como um dos possíveis riscos da análise 

embutida de casos o fato de que o pesquisador pode cometer falhas em expandir as conclusões 

obtidas entre as unidades de análise. Para evitar essa deficiência, o questionário procurou 

levantar exemplos de como os processos associados à GTI foram aplicados, quais os 

benefícios do modelo de gestão para as áreas dos entrevistados, bem como para a organização 

de forma geral. 
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3.1.5 Fluxo metodológico da pesquisa 
 

O fluxo metodológico desta pesquisa, representado graficamente na Figura 11, demonstra 

as etapas que foram realizadas para o desenvolvimento desta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11 – Desenho da pesquisa 

Elaborado pelo autor 

 

Tema:  
Modelos de Governança de Tecnologia da Informação  

Adotados no Brasil: Um estudo de casos múltiplos. 

Problemática:  
Como as organizações implementam seus processos de GTI e como 

avaliam o seu desempenho? 
Quais teorias melhor descrevem e explicam o desenho, a efetividade e 

os resultados dos processos de GTI? 

Objetivo Geral:  
Analisar como as organizações implementam a GTI, quais estruturas 
adotaram, em que nível de maturidade se encontram e como avaliam 

o desempenho desses processos. 

Metodologia:  
Estudo de casos múltiplos – pesquisa empírica para 

investigação e análise dos modelos de GTI. 

Referencial Teórico:  
Teoria do Agente 

Governança Corporativa 
Governança em TI 

Estruturas, processos e práticas de GTI 
(SOX, COBIT, ITIL, etc) 

Pesquisa:  
Aplicação de questionário e entrevistas pessoais. 

As entrevistas, por sua vez, seguem um roteiro de tópicos relativos ao 
objetivo, tendo o pesquisador, ainda, a liberdade de sondar razões e 

motivos que sustentam determinadas decisões da empresa. 

Análise dos Resultados:  
Apresentação dos modelos, abrangência, condições e temas para 

futuras pesquisas. 
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3.2 METODOLOGIA DE ESTUDO DE CASOS 
 

Os estudos de casos, de acordo com Yin (2005, p. 19), “representam a estratégia preferida 

quando se colocam questões do tipo ‘como’ e ‘por que’, quando o pesquisador tem pouco 

controle sobre os acontecimentos e quando o foco se concentra em fenômenos 

contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real”. A essência de um estudo de caso 

é, portanto, tentar esclarecer uma decisão ou um conjunto de decisões: o motivo pelo qual 

foram tomadas, como foram implementadas e com quais resultados. 

 

Desta forma, esta pesquisa busca o entendimento de como as organizações pesquisadas 

implementaram os seus modelos de Governança de TI frente às diversas práticas de gestão 

existentes no mundo empresarial e como esses processos vêm se comportando em virtude dos 

impactos causados pela SOX. 

 

Assim, foram escolhidas cinco empresas para a realização desta pesquisa. O critério de 

seleção das empresas se baseou, a priori, pelo fato de ambas serem líderes de mercado no 

Brasil em seus respectivos setores de atuação e que vêm de alguma forma, divulgando os seus 

movimentos de GTI no mundo empresarial. 

 

Para a coleta de dados secundários, foi realizada uma pesquisa bibliográfica em livros e 

periódicos nacionais e internacionais. O objetivo nesta fase da pesquisa foi elaborar um 

arcabouço teórico que permitisse uma análise das ações adotadas sob a perspectiva da teoria 

das práticas de GTI. 

 

Com o intuito de viabilizar o agendamento das entrevistas, a existência de 

relacionamentos interpessoais comuns entre pesquisador e a empresa pesquisada, mostra-se 

um importante fator para a consecução do processo. As entrevistas, por sua vez, seguiram um 

roteiro de tópicos relativos aos objetivos em enfoque, tendo o pesquisador, ainda, a liberdade 

de sondar razões e motivos que sustentassem determinadas decisões da empresa. Os 

entrevistados são os responsáveis diretamente envolvidos com a GTI em suas respectivas 

organizações. 

 

Segundo Yin (2005), as habilidades básicas desejáveis para um pesquisador realizar um 

estudo de caso são: 
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a) capacidade de fazer boas perguntas e interpretar as respostas; 

b) ser bom ouvinte e não ser enganado por suas próprias ideologias e preconceitos; 

c) adaptabilidade e flexibilidade, de forma que as situações recentemente encontradas 

possam ser vistas como oportunidades e não como ameaças; 

d) total domínio das questões que estão sendo estudadas; e 

e) imparcialidade com relação a noções preconcebidas, incluindo aquelas que se originam de 

uma teoria. Dessa forma, o pesquisador deve ser sensível e estar atento a provas 

contraditórias. 

 

A Figura 12 ilustra graficamente o fluxo metodológico deste estudo baseado no modelo de 

YIN (2005): 

 

 
Figura 12 – Método de estudo de caso 

Fonte: Adaptado de Cosmos Corporation apud YIN (2005, p. 72) 
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3.2.1 Análise individual dos casos 
 

Além dos critérios detalhados anteriormente, as empresas foram escolhidas de modo a 

permitir uma melhor visualização dos conceitos, cujos critérios adicionais para seleção foram: 

 

a) Diferenças da forma de gestão da TI: Para que houvesse possibilidade de comparação 

entre diferentes modelos de GTI; 

 

b) Diferenças no impacto estratégico da TI: As empresas analisadas deveriam apresentar 

diferentes impactos da TI na operação e na estratégia do negócio, tais como suporte e 

estratégia, de forma que se pudesse avaliar a TI de acordo com as peculiaridades de cada uma 

destas situações. 

 

c) Complexidade de estrutura organizacional ou de aplicações de TI: A estrutura da 

organização em termos de negócio ou as aplicações da TI deveriam apresentar alguma 

complexidade, ou seja, mais de uma área de negócio, estruturas matriciais, aplicações de TI 

de impacto operacional ou estratégico significativo, para que se pudesse ter uma análise mais 

rica em elementos. 

 

d) Necessidade de adequação à SOX: Para um melhor entendimento das manifestações 

organizacionais para o aprimoramento dos controles internos e em que fase as empresas 

pesquisadas se encontram para o atendimento às conformidades da Lei. 

 

Com base nessas premissas, foram selecionadas cinco empresas que atendessem os 

critérios (a), (b) e (c) em maior ou menor grau. Já o critério (d) é alcançado somente em três 

casos. 

 

 



 

 

72 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISE EMPÍRICA 
 

Neste capítulo são apresentados casos de diferentes tipos de empresas, de forma a 

evidenciar os conceitos e os critérios apresentados nos capítulos 2 e 3. 

 

Estudo de caso 1 - BASF S/A: Empresa multinacional que adota a tecnologia da informação 

baseada em um contexto global e com padrões mundiais. Em 2005 a revista Information Week 

Brasil (Ano 7 – nº. 147) publicou o ranking das 100 maiores empresas inovadoras em TI no 

Brasil e a BASF ficou em 36º. lugar. Conforme a revista Info Corporate (2005), a BASF 

revolucionou a sua gestão de TI ao criar um programa que inseriu a informática no processo 

decisório da organização. O projeto de reestruturação da TI contribuiu para mostrar à empresa 

o efetivo papel da tecnologia e um dos principais projetos de grande desafio foi o de 

adequação dos processos de adequação às conformidades da SOX. 

 

Estudo de caso 2 – VISANET: Empresa do mercado financeiro com o modelo de negócios 

de alta criticidade e com forte dependência nos recursos de TI para a realização de suas 

operações. A empresa processa atualmente mais de dois bilhões de transações de débito e 

crédito ao ano e provê suporte a cerca de um milhão de estabelecimentos comerciais no 

Brasil. Conforme a revista Info Online (2003), a VISANET investiu mais de cem milhões de 

reais em TI para reduzir os riscos relativos a fraudes e para garantir a segurança e a 

disponibilidade de suas operações. Embora esta empresa não se enquadre nas necessidades de 

adequação à SOX, este estudo de caso contribui pelo seu modelo de GTI adotado. 

 

Estudo de caso 3 - ADP SYSTEMS: Empresa com sua infra-estrutura operacional baseada 

em TI, comprometida com o investimento em tecnologia de ponta para melhoria de seus 

processos de negócios, bem como dos controles internos visando atender as necessidades 

exigidas pela SOX. 

 

Estudo de caso 4 - GOL LINHAS ÁEREAS: Empresa com o modelo operacional de vendas 

fortemente baseado por meio de seu site na internet, com 81,3% (base 2005) de suas vendas 

realizadas de forma eletrônica. Em 2005, a revista Information Week Brasil (Ano 7 – nº. 147), 

publicou o ranking das cem maiores empresas inovadoras em TI no Brasil. A GOL ficou em 
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71º. lugar. A empresa terceiriza grande parte das suas atividades de Tecnologia da Informação 

em busca de uma estrutura de custos mais enxuta. Esta empresa se destaca por ter sido uma 

das primeiras emissoras privadas estrangeiras a se adequar às exigências da seção 404 da 

SOX. 

 

Estudo de caso 5 - TICKET ACCOR: Empresa investiu R$ 100 milhões em Tecnologia da 

Informação no período de 2001 a 2005 e as mudanças tecnológicas contribuíram para o 

aprimoramento dos processos produtivos da organização. Apesar deste caso não se enquadrar 

diretamente às exigências da SOX, tem sua contribuição por seu modelo de GTI. 

 

A partir da análise individual, foi realizada a análise comparativa baseada no roteiro das 

entrevistas com enfoque nos modelos de GTI adotados por cada empresa, por intermédio da 

qual, observou-se a intensidade de utilização dos mecanismos apresentados como referência 

para as práticas de gestão de TI. 

 

4.2 Estudo de caso: BASF S/A 

 

4.2.1 Caracterização da empresa 

 

BASF é uma empresa de origem alemã, com sede em Ludwigshafen e foi fundada em 

1865. Suas unidades de produção, distribuídas em 39 países, conduzem negócios com clientes 

em mais de 170 nações. Com um portfólio de 8.000 produtos, a empresa têm oferecido 

importantes contribuições para os segmentos de produtos para agricultura, nutrição, químicos, 

produtos de performance, plásticos, petróleo e gás. 

 

De acordo com as informações contidas em seu site, esta empresa iniciou suas atividades 

na América do Sul em 1911 com a comercialização de produtos para a indústria brasileira de 

produtos têxteis e de couro. A empresa tinha um escritório de representação comercial 

estabelecido no Rio de Janeiro. 

 

Em agosto de 1955 a empresa decidiu estabelecer uma unidade de produção própria no 

Brasil e o local escolhido para a instalação da planta foi a cidade de Guaratinguetá, localizada 

entre as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. Ali, a BASF inaugurou em 1959 sua 
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primeira unidade fabril com 95 colaboradores dedicados à produção de inorgânicos, plásticos, 

monômeros, polímeros e Styropor®. 

 

No Brasil, a BASF conta, atualmente, com centros de produção em: Camaçari (BA), 

Guaratinguetá (SP), Jaboatão (PE), Mauá (SP), Resende (RJ), São Bernardo do Campo (SP) e 

São José dos Campos (SP) e o seu portfólio de produtos abrange desde tintas e vernizes, 

produtos químicos, plásticos, produtos de performance, para agricultura e química fina 

(humana e animal), até óleo cru e gás natural. 

 

Em seu programa de gestão denominado BASF 2015, a empresa tem como filosofia obter 

o retorno financeiro acima do custo de capital. Com o capital investido, conseguiram uma 

rentabilidade atrativa para os seus acionistas. O sucesso pode ser mensurado pelo valor que os 

acionistas conferem às ações da BASF. Aumentar a geração de valor é de extrema 

importância para a empresa e seus clientes, colaboradores e investidores. Em 2005 a empresa 

apresentou um faturamento de Euros 9 milhões. 

 

O organograma sintético da empresa está definido conforme a Figura 13, onde se pode 

observar o posicionamento da Diretoria de Tecnologia da Informação dentro da organização. 
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Figura 13 – Organograma Sintético da BASF 
Fonte: Adaptado de documentos internos da BASF (2006) 

 

Como se observa na Figura 13, a vice-presidência de finanças e administração é 

responsável por unidades de serviços de alguns países da América do Sul inclusive, como 

Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Venezuela, Equador, Chile e Peru e a 

unidade de serviços de TI tem uma atuação regional, atendendo a esses países. 

 

Dentre os 3500 funcionários no Brasil, a equipe de TI tem um total de 181 pessoas, 

divididas entre 61 funcionários e 120 terceirizados. 

 

4.2.2 Análise do modelo de GTI adotado 
 

Histórico da Implementação 

De acordo com os entrevistados, a BASF iniciou o seu modelo de GTI em 2002 frente às 

necessidades de como a empresa enxergava e utilizava TI para os seus negócios, bem como a 

sua própria estratégia, além das necessidades de atender às conformidades legais da SOX. 
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Com o apoio de uma consultoria externa (Accenture), a empresa desenhou o seu modelo e 

estabeleceu a priorização do seu portfólio de projetos. 

 

A área de TI iniciou o seu modelo de GTI por intermédio da análise dos processos de 

gestão existentes. Posteriormente, foram feitas apresentações para a junta diretiva da BASF na 

América do Sul, mostrando assim um novo conceito de gestão e obtendo a aprovação para a 

utilização e aprimoramento do mesmo. Foram realizados vários treinamentos internos para os 

profissionais da área de TI, bem como a divulgação e preparação para a utilização da 

metodologia definida. 

 

Práticas de Gestão Adotadas 

Conforme ilustra a Figura 14, os processos de TI da empresa estão definidos e 

estruturados em 3 macro processos, detalhados a seguir: 

 

1. Customer Service (Serviço ao Cliente) 

2. Demand Management (Gestão da Demanda) 

3. Service Delivery (Entrega de Serviços) 
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Figura 14 – Processos de TI da BASF 
Fonte: Documentos internos da BASF 

 

O macro processo 1 - Serviços ao Cliente, determina que cada área de negócio eleja um 

profissional como sendo o seu representante, chamado de IT Partner, para as discussões das 

suas necessidades de TI. 

 

O macro processo 2 – Gestão de Demanda, estabelece um profissional de TI, chamado de 

coordenador de contas que se torna responsável pela interface entre a área de negócio e o 

comitê de projetos de TI, o que fortalece o alinhamento de TI ao negócio. A fim de minimizar 

os riscos de projetos e, como premissa, a empresa estabelece metas compartilhadas entre a 

área de TI e as unidades de negócios, portanto, o comprometimento de ambos se torna mais 

efetivo. 

 

O macro processo 3 – Entrega de Serviços, define o relacionamento integrado entre os 

profissionais da empresa com os seus prestadores de serviços para os processos terceirizados 

como, por exemplo, as operações de TI, infra-estrutura e aplicações. 
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Para essa gestão e integração de processos, a empresa adota um modelo proprietário que 

se baseia numa ferramenta de gestão de demanda denominada como DMT (Demand 

Management Tool), sendo considerada como workflow e como uma base de conhecimento 

para futuras demandas. 

 

Essa ferramenta possibilita a gestão da demanda, contemplando o registro, análise, 

solução e acompanhamento, com informações consolidadas para que os usuários possam ter 

uma visão da evolução do projeto como tempo consumido e outras informações inerentes que 

podem ser visualizadas pela intranet. A prio rização da demanda segue quatro critérios de 

análise: 

 

1. se a demanda está relacionada a um risco global para a empresa; 

2. se a necessidade é global ou pontual para uma unidade de negócio específica; 

3. se a demanda visa atender algum risco fiscal, 

4. se a demanda agrega valor e se os seus benefícios podem ser mensurados. 

 

Visando fortalecer o seu modelo de gestão, campanhas de divulgação corporativa foram e 

continuam sendo realizadas, utilizando como meios de comunicação: jornal interno, portal na 

intranet e e-mails com informações referentes ao modelo de GTI. Com isto, a empresa busca 

explicar os critérios de priorização e de aprovação de projetos, bem como fornecer 

informações e diretrizes de segurança da informação. 

 

A área de TI pretende criar um plano de comunicação para fortalecer e disseminar o seu 

modelo de GTI, principalmente para esclarecer aos seus integrantes não só no Brasil, como de 

formas regional (América do Sul) e global (outros países), realizando assim uma integração 

com o conceito mundial da BASF. 

 

A área de TI tem como missão: ”Simplificar e suportar os processos corporativos das 

áreas funcionais e de negócios, viabilizando e disponibilizando soluções de tecnologia de 

informação, antecipando-as às tendências de mercado em constante transformação, 

garantindo qualidade e diferenciais competitivos”. 
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Referente às práticas de gestão existentes no mundo empresarial, a área de TI da BASF 

tem uma estrutura de escritório de projetos (PMO – Project Managment Office) que está 

alocado no macro-processo 2, conforme ilustrado na Figura 14. Esse processo está estruturado 

em três centros de negócios, onde cada um é responsável por um grupo de países da América 

do Sul.  

 

Em seu processo de gestão de projetos, a empresa estabeleceu um plano trimestral, para 

que os profissionais se reúnam, discutam e definam as ações e aprovações dos seus projetos 

de forma conjunta. A gestão de projetos segue a metodologia sugerida pelo PMI e se 

direciona por duas fases, que são orientadas pelos macro-processos 2 (Gestão de Demanda) e 

3 (Entrega de Serviços). A Figura 15 ilustra essas fases. 

 

 
Figura 15 – Fases de Projetos da BASF 
Fonte: Documentos internos da BASF 

 

Para amenizar os impactos de atrasos dos projetos e para adequarem o perfil dos 

profissionais de TI aos papéis e responsabilidades exigidas pela nova dinâmica da área, a 

BASF realizou investimentos para a formação das pessoas que atuam em TI. O resultado 

desse processo de capacitação é que a equipe conta com 19 profissionais certificados em 

gerenciamento de projetos - PMP (Project Managemet Professional). 
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Conforme informado pelos entrevistados, a gestão de sistemas/aplicativos está totalmente 

associada ao seu modelo de GTI. Como sistema ERP global a BASF adotou o SAP e procura 

utilizar as ferramentas padrões dessa aplicação. Quando não é possível ou quando existe 

alguma especificidade local, há uma equipe que proporciona manutenções, melhorias e as 

novas funcionalidades que são consideradas como projetos e que são considerados e atendidos 

em três etapas: 

 

1. especificação funcional – o que será feito; 

2. teste – participação da área usuária para aprovação; 

3. homologação – usuário reconhece a necessidade e se ela foi atendida. 

 

Por questões estratégicas de TI, a empresa evita ao máximo desenvolver ou comprar 

pacotes de mercado com novas funcionalidades de sistemas. A equipe de TI trabalha 

fortemente para a exclusão de aplicações periféricas que estejam fora do ERP. 

 

A definição da tecnologia está baseada no contexto de governança global da organização, 

onde os padrões são definidos mundialmente em sua matriz na Alemanha, como por exemplo: 

arquitetura de TI, aplicações, segurança da informação, entre outras. Esse processo é 

justificado pelos custos de agência e visa minimizar possíveis problemas de assimetria 

informacional. 

 

A gestão de manutenção de equipamentos está fortemente associada aos SLA’s 

estabelecidos contratualmente com os seus fornecedores e aos SLO’s (Service level 

Operation) que o seu modelo de GTI estabelece com as suas áreas usuárias. 

 

Quanto ao gerenciamento de dados, a área de TI garante o acesso, a segurança, o backup, 

a disponibilidade e integridade das informações. Cabe ao usuário a responsabilidade pelas 

informações inseridas nos sistemas. 

 

Em seu processo de auditoria de qualidade, a empresa criou em 2003 os processos de 

Quality Assurance (QA), que estão focados no nível de gestão e planejamento da qualidade e 

o System Quality Assurance (SQA), que atua diretamente no desenvolvimento de software, 

associada à prática do CMM. 
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De acordo com os entrevistados, o orçamento de TI é bem definido na empresa. Para essa 

definição as unidades de negócios apresentam suas demandas e essas são consolidadas por TI 

em um único totalizador. A área de TI apresenta uma proposta corporativa que é validada 

pelas áreas de negócios e que são consolidadas e submetidas posteriormente à unidade de 

serviços denominada de controladoria. 

 

Para atenderem os valores definidos pelo orçamento, as compras passam por um processo 

formal, baseadas em uma RFP (Request for Proposal) pré-formatada junto às áreas usuárias e 

os coordenadores de contas que atuam junto às unidades de negócios dão o apoio necessário 

para as necessidades que surgem. As compras de produtos e soluções até 100.000 Euros são 

discutidas e aprovadas em reuniões de diretorias no Brasil. As compras com valores entre 

100.000 e 250.000 Euros são encaminhadas e aprovadas pelo comitê executivo da região 

(América do Sul). Necessidades com valores acima de 250.000 Euros são submetidas ao 

comitê global da empresa (Kommission I – Board), que se localiza em sua matriz na 

Alemanha. 

 

Como principais norteadores para a estruturação do modelo de GTI na BASF, as práticas 

de gestão mais aderentes foram o COSO, totalmente utilizado para o processo de análise e 

melhorias dos controles internos, a ITIL, de forma parcial, pois as operações do seu Service 

Desk são terceirizadas e alguns processos sugeridos pelo COBIT. Dentre as estruturas 

pesquisadas, a que foi totalmente implementada além do COSO foi a norma de segurança da 

informação ISO 17799. 

 

De acordo com os entrevistados, o modelo de GTI da BASF está totalmente alinhado aos 

processos de negócios para a definição das estratégias organizacionais e, de acordo com os 

mesmos, a GTI é um processo dinâmico e que requer melhoria contínua de seu modelo. A 

área de TI pretende melhorar esta deficiência com o aprimoramento do BSC atualmente 

adotado. 

 

Avaliação de Desempenho 

Como medidas e principais indicadores de desempenho para o seu modelo de GTI, a 

empresa adota três indicadores, sendo eles: 
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a) Indicadores Financeiros: que contemplam o custo total, o custo por funcionário e os 

investimentos realizados; 

b) Indicadores de Operação: número absoluto e o número de horas dedicadas a projetos, 

como melhorias, manutenções e suporte por área usuária e por plataforma/solução, lead 

time15 de solução, número de requisições emergenciais, número de requisições atendidas 

dentro e fora do prazo com base no SLA, etc.; 

c) Indicadores de pessoas: homem hora de treinamento, número de pessoas envolvidas em 

projetos globais, percentual de cumprimento de objetivos individuais da equipe, etc. 

 

Conforme observado durante uma das entrevistas, a avaliação do desempenho desses 

indicadores é realizada por profissional alocado de forma dedicada para esse controle, 

gerando assim relatórios que são enviados para as áreas de negócios, demonstrando assim a 

transparência da gestão de TI e a minimização do problema de assimetria informacional. 

 

Considerações sobre o caso 

Todos os processos pesquisados estão totalmente associados ao modelo de GTI da BASF, 

com exceção das medidas de desempenho que se encontram em um nível intermediário de 

associação e que precisam de melhorias de acordo com a gerente de e-commerce. 

 

Dentre os doze mecanismos de GTI mensurados por esta pesquisa e de acordo com as 

respostas dos entrevistados, com exceção do processo de gestão do valor entregue por TI ao 

negócio, os demais são utilizados totalmente. 

 

Desta forma, por intermédio da análise das respostas e de acordo com os níveis de 

maturidade descritos anteriormente, conclui-se que a BASF possui um modelo de GTI com 

nível de maturidade quatro (Quantitativamente Gerenciado). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 tempo de execução, o tempo que se passa do começo da execução de uma atividade até à sua conclusão.  
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4.3 Estudo de caso: VISANET 
 

4.3.1 Caracterização da empresa 
 

A empresa foi fundada em 1995, quando a Visa International, Bradesco, Banco do Brasil, 

Real ABN Amro Bank - então Banco Real - e o extinto Banco Nacional reuniram-se para 

estabelecer o que viria a ser a Visanet - nome fantasia da Companhia Brasileira de Meios de 

Pagamento. Até então, o negócio de cartões no Brasil era viabilizado pelos bancos em 

conjunto com a Visa. Cada instituição financeira lançava seus próprios cartões, com soluções 

de captura, rede afiliada e ações de marketing diversas. 

 

De acordo com as informações contidas no site da empresa, o objetivo do novo 

empreendimento era administrar as relações com toda a rede de estabelecimentos comerciais 

afiliados ao sistema Visa no Brasil, unificando e desenvolvendo novas soluções de captura e 

realizando a liquidação financeira. No novo cenário, os bancos passariam a concentrar seus 

esforços na cessão e gestão do crédito e na emissão de plástico aos portadores. 

 

Um ano depois, o desafio é vencido e a Visanet começa a operar com uma rede afiliada de 

mais de 100 mil estabelecimentos, herdados dos bancos. Nos últimos anos, o lançamento de 

novos produtos como o Visa Electron, Visa Vale Pedágio e Refeição e Alimentação Visa Vale 

vieram consolidar o uso do dinheiro eletrônico. Hoje, além de realizar a gestão da rede de 

aceitação Visa, a Visanet desenvolve e disponibiliza soluções para monitoramento, captura e 

processamento para a Visa Vale, bandeiras particulares e bancos emissores. 

 

A Visanet conta hoje com 950 mil estabelecimentos afiliados em todo o Brasil, gerando 

mais de 1,7 bilhão de transações por ano. É líder de mercado, com participação de 53% de 

todas as transações realizadas com cartão de crédito no território nacional. Está presente em 

mais de 4.850 cidades brasileiras, com 84 escritórios em todo o Brasil, e fechou o ano de 2003 

com um faturamento de R$ 55 bilhões. 

 

Este ano, a Visanet completa 10 anos de operação atingindo a marca de 1 milhão de 

estabelecimentos afiliados, localizados em mais de 93% do território nacional. A empresa 

conta com um Call Center que atende em média 1 milhão de ligações por mês, entre 
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solicitações de autorização de transações, solicitações ou informações sobre manutenção 

técnica e atendimento geral a clientes. O Quadro 6 apresenta alguns números que 

dimensionam o porte da empresa. 

 

Descrição Número 
Transações anuais 1,7 bilhão 
Presença nacional 4.850 cidades brasileiras 
Estabelecimentos afiliados 950 mil 
PDV’s16 de estabelecimentos preparados para aceitar cartões VISA 142 mil equipamentos 
Bancos sócios 22 
Faturamento em 2005 R$ 92,4 bilhões 
Equipamentos POS17 e Leitor de Trilha 645 mil 

 
Quadro 6 – Números que dimensionam a Visanet 

Fonte: Documentos internos da empresa Visanet – Adaptado pelo autor 

 

A evolução dos resultados da empresa pode ser visualizada no Quadro 7. 

 

Ano Faturamento 
em R$ 

Transações Processadas 
por Ano 

Estabelecimentos 
Afiliados 

2003 55 bilhões 1 bilhão 750 mil 

2004 72 bilhões 1,3 bilhão 800 mil 

2005 92.4 bilhões 1,7 bilhão 950 mil 

 
Quadro 7 – Resultados da empresa Visanet 

Fonte: Documentos internos da empresa Visanet – Adaptado pelo autor 

 

O Gráfico 1 demonstra a quantidade de transações processadas por ano entre o período de 

1996 a 2003. 

 

 

 

 

 

                                                 
16 PDV - Ponto-de-venda, (do inglês "point of purchase"), como é conhecido no mundo da publicidade, do 
marketing e da gestão de empresas, é o local onde um produto é exposto de forma promocional, isto é, quando 
são oferecidas vantagens adicionais aos consumidores na aquisição, por tempo limitado. 
 
17 POS - Point of Sale – Os terminais POS permitem a captura eletrônica das transações com todos os tipos de 
cartões emitidos com a bandeira Visa, sejam com tarja magnética ou com tecnologia de chip, utilizando uma 
linha telefônica comum. 
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Gráfico 1 - Quantidade de transações processadas por ano (em milhões) 
Fonte: Documentos internos da empresa Visanet – Adaptado pelo autor 

 

O Gráfico 2 demonstra o percentual de transações eletrônicas entre os anos de 1996 a 

2003. 
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Gráfico 2 – Volume de transações eletrônicas 

Fonte: Documentos internos da empresa Visanet – Adaptado pelo autor 

 

O Quadro 8 apresenta um resumo das centrais de atendimento da empresa que totalizam 

501 posições de atendimento (PA’s) e 31,4 milhões de ligações atendidas por ano. 
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Central de Atendimento Nº. de PA’s / Volume de ligações 

0800 781133 

149 posições de atendimento 

23 milhões de ligações atendidas / ano 

51,7% eletrônicos (URA18) 

0800 788472 
147 posições de atendimento 

3,9 milhões ligações atendidas / ano 

Help-Desk 

Manutenção Técnica 0800 780111 

205 posições de atendimento 

4,5 milhões ligações atendidas / ano 

 
Quadro 8 – Centrais de atendimento e seus dimensionamentos (base 2003) 

Fonte: Documentos internos da empresa Visanet – Adaptado pelo autor 

 

O Quadro 9 demonstra um comparativo entre os números da empresa no Brasil em relação 

ao mundo. 

 

Itens de comparação No Brasil No Mundo 

Rede Visa 150 países e territórios 

Bancos membros - VISA 50 emissores 20.731 emissores 

 

Portadores de cartões VISA 

80 milhões 

20,7 milhões – crédito 

59,5 milhões – débito 

1 bilhão 

Caixas automáticos 42.153 855.306 

Faturamento VISA (base 

março/2003) 
US$ 2,5 trilhões 

 
Quadro 9 – Comparativo – Visa no Brasil / Mundo 

Fonte: Documentos internos da empresa Visanet – Adaptado pelo autor 

 

De acordo com o Portal web da Visanet, a empresa tem como missão: “Fazer com que a 

rede credenciada ao sistema Visanet tenha nos produtos Visa o seu meio de pagamento 

preferido, não só pela agilidade no processamento da transação, mas também pela segurança 

no recebimento e oportunidade de incremento de vendas.” E como visão: “Que todos os 

                                                 
18 URA é a abreviatura de Unidade de Resposta Audível. Trate-se de um aparelho utilizado por empresas de call 
center (atendimento) para que possam ser digitadas opções no atendimento eletrônico. 
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gastos efetuados no Brasil sejam processados através de um terminal conectado ao sistema 

Visa”. 

 

A empresa se relaciona com acionistas, colaboradores, fornecedores, clientes, 

consumidores, governo e comunidade. Esse relacionamento define que o papel dos 21 bancos 

sócios, com cerca de 15 mil agências ao todo, é que os mesmos sejam um importante canal de 

distribuição de produtos e serviços Visanet em todo o País. Este é um dos maiores diferenciais 

mercadológicos e representa grande vantagem competitiva. 

 

Ainda de acordo com o portal Web, a parceria com os bancos fortalece o modelo de 

negócio, pois os objetivos das empresas são comuns. Os bancos afiliam, tradicionalmente, 

mais de 80% dos estabelecimentos que entram a cada mês no sistema. Todo o trabalho de 

afiliação segue os padrões Visanet, divulgados e atualizados pela Diretoria de Bancos, 

inclusive através do treinamento específico para bancos. As agências dos bancos acionistas, 

devidamente preparadas para funcionar como verdadeiras "lojas Visanet", desempenham um 

importante papel como multiplicadoras de vendas alavancando negócios e desenvolvendo a 

cultura de uso do cartão como meio de pagamento. 

 

Neste contexto, a partir de 2002 a empresa passou a ter em sua estrutura uma área de 

responsabilidade corporativa, o que espelha a importância que esse assunto ganhou 

internamente. A partir daí, seus executivos publicaram o seu primeiro Relatório Anual de 

Responsabilidade Corporativa e o Código de Conduta, além do desenvolvimento de diversas 

ações internas e externas, com o objetivo de envolver os públicos acima listados na discussão 

deste tema. 

 

Para uma melhor visualização da constituição da empresa, o organograma sintético da 

empresa está definido conforme a Figura 17, onde se pode observar o posicionamento da 

Diretoria de Tecnologia. Essa diretoria tem 200 funcionários alocados distribuídos entre as 

áreas que compõem  
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Figura 16 – Organograma sintético da Visanet 

Fonte: Documentos internos da empresa Visanet – Adaptado pelo autor 
 

4.3.2 Análise do modelo de GTI adotado 
 

Histórico da Implementação 

De acordo com os entrevistados, a Visanet iniciou o seu modelo de GTI em 2005 baseado 

em pesquisas realizadas no Gartner Group19 e no CPqD20 visando obter um melhor controle 

de gestão de TI, pois, por se tratar de uma empresa 100% brasileira e por não ter o seu capital 

aberto, não sofre interferências pela SOX. Portanto será uma limitação para atender um dos 

objetivos específicos desta pesquisa. 

 

Por se tratar de uma empresa de operações financeiras, as preocupações com a segurança 

da informação são intensas e constantemente avaliadas. A Visanet possui uma política de 

segurança da informação bem definida e atualmente a área de TI está realizando a sua 

documentação. O próximo passo será a certificação desse ambiente que está prevista para 

meados de 2007. 

 

                                                 
19 Gartner Group é uma empresa de consultoria que desenvolve tecnologias relacionadas a introspecção 
necessária para seus clientes tomarem suas decisões todos os dias. A Gartner trabalha com mais de 10.000 (dez 
mil) empresas, incluindo CIOs e outros executivos da área de TI, nas corporações e órgãos do governo. A 
companhia consiste em Pesquisa, Execução de Programas, Consultoria e Eventos. Fundada em 1979, por Gideon 
Gartner, a empresa mantém sua sede em Stamford, Connecticut, Es tados Unidos, e tem mais de 3.700 (três mil e 
setecentos) associados, incluindo analistas, pesquisadores e consultores em mais de 75 (setenta e cinco) países 
pelo mundo. 
 
20 CPqD - O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações é o maior centro de pesquisa da 
América Latina e um dos maiores pólos tecnológicos em telecomunicações e TI. Localizado na cidade de 
Campinas, estado de São Paulo - Brasil, o CPqD pesquisa, desenvolve e dá suporte para os setores 
governamental, elétrico, de telecomunicações e para o mercado financeiro. 
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Para as discussões estratégicas de TI, os integrantes realizam uma reunião semanal 

discutindo os assuntos relevantes de TI, ocasião esta onde as deliberações são realizadas. O 

grupo que discute essas questões estratégicas é composto pelo CIO e por sete diretores: um da 

área de infra-estrutura, dois da área de sistemas, um da área de planejamento de controle, um 

da área de produção, um da área de gestão de IT Governance e um da área de suporte a 

negócios. Esses gestores atuam como se fosse um modelo de monarquia de TI, ou seja, sem a 

participação de áreas usuárias. Desta forma entende-se que haja uma maior agilidade para as 

tomadas de decisões. 

 

A empresa possui uma equipe de auditoria interna, não específica para TI, porém, com um 

escopo abrangente a todos os processos organizacionais e com a participação de membros que 

têm os conhecimentos sobre os processos de TI que permeiam a organização como um todo. 

Assim, buscam fortalecer o alinhamento estratégico entre as áreas de TI e de negócios. 

 

Visando amenizar os problemas para o cumprimento de prazos de projetos, a área de TI 

realiza reuniões mensais de capacidade para o atendimento das necessidades organizacionais 

realizando a discussão das prioridades com as áreas clientes. A empresa possui um 

representante de TI em cada diretoria executiva, o que favorece o alinhamento de TI ao 

negócio. Existem projetos mandatórios que são priorizados e a diretoria de suporte a negócios 

é responsável pela administração da demanda por projetos. 

 

Práticas de Gestão Adotadas 

Segundo os entrevistados, a empresa avaliou outras práticas de gestão de TI além do 

COBIT, porém, de acordo com o consultor de IT Governance da empresa o único framework 

de controle de GTI é o COBIT, os demais, são frameworks de implementação, como ITIL, 

CMMI, entre outros; ou seja, auxiliam a melhorar os processos de TI em suas respectivas 

especificidades. O gap analysis foi realizado com base no COBIT como ferramenta de 

avaliação empresarial que permitiu a empresa comparar o desempenho de seus processos. 

 

Os controles internos foram avaliados com base na estrutura do COSO e a empresa 

realizou o ERM – Enterprise Risk Management, identificando e tratando os efeitos potenciais 

de riscos. Para uma melhor visibilidade do fluxo de informações do modelo de GTI da 

empresa, a Figura 16 ilustra os relacionamentos entre os processos e os responsáveis 

envolvidos. 
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Figura 17 – Workflow do modelo de GTI da Visanet 
Fonte: Documentos internos da empresa Visanet – Adaptado pelo autor 

 

O consultor de IT Governance da empresa citou que todos os gestores de TI possuem a 

certificação ITIL Foundation, que é o módulo básico para que os profissionais tenham o 

conhecimento suficiente para trabalharem com os processos relacionados e com as 

consultorias externas de apoio. 

 

Dentre as exigências que a Visanet impõe aos seus provedores de serviços de TI, uma 

delas é que os mesmos atendam à normativa SAS 7021 (Statements on Auditing Standard) que 

é um padrão desenvolvido pelo AICPA (The American Institute of Certified Public 

Accountants) e que tem como objetivo primário facilitar a auditoria, as atividades de controle, 

os processos e TI. O padrão dessa normativa é direcionado para prestadores de serviços que 

têm que demonstrar a existência de controles adequados e proteção às informações quando 

esses hospedam ou processam dados pertencentes aos seus clientes. 

                                                 
21 A SAS 70 é uma normativa que atende os requerimentos de governança em TI da Sarbanes-Oxley visando 
garantir a criação de mecanismo s de auditoria e segurança confiáveis nas empresas. Aliada à seção 404 da SOX 
e ao COBIT, a norma demonstra o nível de riscos, qualidade, procedimento e controle das iniciativas das 
empresas, assegurando aos clientes um reconhecimento mundial no que se refere à maturidade dos processos 
administrativos. 
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Como fase evolutiva do modelo de GTI da empresa, os entrevistados informaram que 

estão propensos a adotar o CMMI para melhor qualidade de suas aplicações e que esta 

necessidade está no portfólio de projetos para 2006. 

 

Avaliação de Desempenho 

Como medidas de desempenho a empresa se baseia no controle dos SLA’s estabelecidos 

com os seus clientes internos, bem como nos processos de monitoramento e de entrega e 

suporte conforme os domínios do COBIT. Dentre esses processos o que possibilita os 

resultados esperados é o DS3, que gerencia o desempenho e a capacidade dos serviços 

prestados por TI. 

 

Considerações sobre o caso 

Todos os processos pesquisados estão totalmente associados ao modelo de GTI da 

VISANET, com exceção do processo de desenvolvimento e manutenção de aplicativos que se 

encontra em um nível intermediário de associação e que precisa de melhorias de acordo com o 

consultor de IT Governance. 

 

Das práticas de gestão analisadas, o BSC e o CMMI são inexistentes. As questões que 

concernem às conformidades da SOX são justificadas e conforme esclarecidas anteriormente. 

 

Dentre os doze mecanismos de GTI mensurados por esta pesquisa e de acordo com as 

respostas dos entrevistados, com exceção de equipes de processos com membros de TI, que 

não as utilizam, os demais são utilizados totalmente. Embora a empresa possui um 

representante de TI em cada diretoria executiva. 

 

Desta forma, por intermédio da análise das respostas e de acordo com os níveis de 

maturidade descritos anteriormente, conclui-se que a VISANET possui um modelo de GTI 

com nível de maturidade três (Definido). 
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4.4 Estudo de caso: ADP BRASIL LTDA. 
 

4.4.1 Caracterização da empresa 
 

Criada em 1949, em New Jersey (EUA), chegou ao Brasil em 1966. Atuando em 26 países 

há quatro décadas no Brasil, a ADP (Automatic Data Processing) é líder no desenvolvimento 

de soluções para folha de pagamento e recursos humanos, trabalhando para oferecer respostas 

que facilitem a administração da relação entre empregadores e empregados. 

 

Além de cuidar dos processos de folha de pagamento, a ADP oferece soluções 

complementares para as atividades de atrair, recrutar e gerenciar pessoas, administrar 

benefícios e reter talentos, cumprindo as exigências da legislação e oferecendo todo o suporte 

necessário para garantir a eficiência dos processos. 

 

De acordo com o site da empresa, a missão da ADP é “adicionar valor para os seus 

clientes, levando até eles uma ampla gama de serviços de informação e tecnologias que 

automatizam os procedimentos do trabalho humano, com custo eficaz, proporcionando 

atendimento da pequena à grande empresa”. 

 

O faturamento da empresa em 2005 foi de R$ 100 milhões e os investimentos em TI para 

2005 totalizaram R$ 2,5 milhões. A empresa tem como despesas operacionais em TI R$ 1 

milhão. Dos 1.000 funcionários que trabalham na empresa, 350 estão alocados na área de TI. 

 

4.4.2 Análise das práticas de GTI adotadas 
 

Histórico da Implementação 

De acordo com os entrevistados, a ADP iniciou o seu modelo de GTI no final de 2004 

visando aprimorar os seus controles de TI e preparar a empresa para atender às conformidades 

da SOX.  

 

Segundo o gerente de infra-estrutura, o seu modelo encontra-se em fase de redesenho de 

processos para que possam selecionar as práticas de gestão mais aderentes ao seu modelo. 
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Desta forma, dentre os processos que estão mais associados ao modelo são: gestão de 

desenvolvimento e manutenção de sistemas e aplicativos. 

 

A empresa possui um comitê ainda não formalizado, cujo objetivo é avaliar os riscos e 

identificar as necessidades do negócio. Qualquer alteração no ambiente de TI é tratada pelo 

processo de gestão de mudanças, onde as alterações necessárias devem ser aprovadas pelos 

gestores de três áreas: segurança da informação, quality assurance e infra-estrutura. 

 

O gerente de infra-estrutura salientou a importância da gestão dos sistemas e aplicações e 

que possuem um rígido controle interno das versões de programas que são homologados e 

liberados. As equipes trabalham em ambientes segregados a fim de evitar conflitos de 

interesses e esse processo vem de encontro com as estratégias organizacionais e de 

competitividade frente a sua concorrência, pois o negócio da empresa é baseado em sistemas 

de informação. 

 

Práticas de Gestão Adotadas 

Dentre as práticas de gestão de mercado existentes, a empresa encontra-se em fase inicial 

de implementação. Atualmente adotam metodologias desenvolvidas pela Microsoft, como 

MSF22, MOF23, bem como pela ITIL. A empresa conta com auditores externos para as 

melhorias dos controles internos, com destaque para as adequações às conformidades da 

SOX. 

 

Para combater os problemas com o cumprimento de prazos para a entre de projetos, a área 

de TI utiliza as práticas de gestão mencionadas acima e como ferramentas de controle de 

projetos adotam o MS-Project. 

 

Dos mecanismos de GTI pesquisados e que estão em pleno uso, destacam-se os Acordos 

de Níveis de Serviços – SLA’s e o Portal disponibilizado na intranet para a comunicação das 

iniciativas de TI aos seus usuários. 

 

                                                 
22 MSF – Microsoft Solutions Framework é uma solução para o desenvolvimento de projetos, implantação de 
software, implantação de pacotes com sistemas integrados de gestão. 
 
23 MOF – Microsoft Operations Framework é um modelo de gestão de serviços de TI, baseado no modelo ITIL. 
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Segundo um dos entrevistados, a área de TI da ADP tem como missão: “Garantir a alta 

disponibilidade de nosso ambiente e a máxima performance de nossa aplicação, controlando 

mudanças e objetos de desempenho para agregar valor aos nossos clientes internos e 

externos”. 

 

Avaliação de Desempenho 

Referente à avaliação de desempenho do seu modelo de gestão, a área de TI estabelece 

como métricas e indicadores um controle dos números referentes aos atendimentos e serviços 

prestados aos usuários por intermédio de seu Service Desk que possui um sistema de controle 

de incidentes e que está baseado nas práticas da ITIL, processo este que gera relatórios 

mensais que são controlados e avaliados. 

 

Considerações sobre o caso 

Dos processos pesquisados, somente três estão totalmente associados ao modelo de GTI 

da ADP, que são: gestão dos sistemas/aplicativos, desenvolvimento e manutenção de 

aplicativos e orçamento de TI. Os demais se encontram em um nível médio ou baixo de 

associação e que precisam de melhorias de acordo com o gerente de infra-estrutura. 

 

Das práticas de gestão analisadas, o COBIT e o CMMI são inexistentes. As demais estão 

em fase de adaptação e sistematização para a criação da estrutura de relacionamento de 

processos. 

 

Dentre os doze mecanismos de GTI mensurados por esta pesquisa e de acordo com as 

respostas dos entrevistados, o que é utilizado totalmente é o SLA, os demais são utilizados 

parcialmente. 

 

Desta forma, por intermédio da análise das respostas e de acordo com os níveis de 

maturidade descritos anteriormente, conclui-se que a ADP possui um modelo de GTI com 

nível de maturidade um (Inicial). 
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4.5 Estudo de caso: GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A 
 

4.5.1 Caracterização da empresa 
 

A GOL, companhia aérea, opera uma frota de 39 aeronaves 737 simplificada com classe 

única de serviços, atende 44 destinos de negócios e viagens no Brasil e Argentina. A sua 

participação de mercado aumentou de 4,7% em 2001 para 11,8 % em 2002, 19,2% em 2003, 

24,3% em 2004 e 29% em setembro de 2005. 

 

A partir de junho de 2004 a GOL abriu o seu capital24 e suas ações passaram a ser listadas 

nas bolsas de valores de São Paulo (BOVESPA) e de Nova York (NYSE). Devido ao 

surgimento da possibilidade de acesso das empresas brasileiras às bolsas internacionais, 

principalmente por meio dos American Depositary Receipts (ADR’s), as bolsas americanas 

tornaram-se atrativas. Uma das modalidades mais utilizadas pelas empresas para captação de 

recursos por meio da dupla listagem é efetuada por meio dos Depositary Receipts (DRs), 

destacando-se entre estes os ADR’s, que são títulos lançados no mercado norte-americano por 

empresas não norte-americanas, possibilitando a captação de recursos. 

 

Desta forma, a empresa está sujeita aos padrões de listagem de governança corporativa da 

NYSE. Como a empresa é um emissor privado estrangeiro, os padrões que se aplicam a ela 

são consideravelmente diferentes dos padrões aplicados às companhias abertas norte-

americanas. Segundo as normas da NYSE, a GOL deve: (a) ter um comitê de auditoria ou 

junta fiscal, de acordo com uma isenção aplicável disponível a emissores privados 

estrangeiros, (b) providenciar certificação imediata por parte de seu diretor-presidente de 

qualquer não cumprimento relevante de quaisquer normas de governança corporativa, e (c) 

providenciar uma breve descrição das diferenças significativas entre as suas práticas de 

governança corporativa e a prática de governança corporativa da NYSE que deve ser seguida 

por companhias listadas norte-americanas. A GOL adota um Código de Ética e Conduta que é 

aplicado aos seus diretores, conselheiros e funcionários em todo o mundo, inclusive ao nível 

                                                 
24 Companhia de capital aberto é uma empresa que tem suas ações registradas na Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM e distribuídas entre um determinado número de acionistas, que podem ser negociadas em 
bolsas de valores ou no mercado de balcão (BOVESPA, 2006). 
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subsidiário. Assim, a empresa acredita que esse código abrange as questões requeridas de 

acordo com as normas da NYSE. 

 

De acordo com o Estatuto Social da empresa e com a Lei das Sociedades por Ações, a 

GOL é administrada por um Conselho de Administração composto por no mínimo cinco e no 

máximo onze membros e uma Diretoria composta por no mínimo dois e no máximo sete 

membros. Seu Estatuto Social estipula que devem ter um Conselho Fiscal de funcionamento 

não permanente composto de três a cinco membros. A empresa conta também com comitês 

(não estatutários) de auditoria, de remuneração, governança corporativa e indicação, de 

políticas de risco e de política financeira, compostos por membros de seu Conselho de 

Administração, além de comitês, de política executiva, de orçamento, de investimento, de 

governança corporativa, de divulgação, de gerenciamento de riscos e de finanças, compostos 

por membros de sua Diretoria. 

 

A empresa está comprometida em atingir e manter altos padrões de governança 

corporativa e para alcançar esta meta, foi estabelecido um comitê de governança corporativa e 

nomeação (indicação) para monitorar e fazer recomendações a respeito das melhores práticas 

de governança corporativa para o seu Conselho de Administração. Além disso, em função de 

sua listagem no Nível 2 da BOVESPA, a empresa celebrou um contrato de adoção de práticas 

diferenciadas de Governança Corporativa, que assegura certos direitos adicionais aos seus 

acionistas, não exigidos às empresas listadas no Nível 2, como o direito de venda conjunta 

para os acionistas detentores de ações preferenciais, no montante de 100% do valor pago por 

ação ordinária integrante do bloco de controle. A GOL conduz o seu negócio com vistas à 

transparência e igualdade de tratamento de seus acionistas. 

 

Em determinados aeroportos contratam em bases competitivas empresas prestadoras de 

serviços terceirizados de apoio aeroportuário em solo aos passageiros, aeronaves e manuseio 

de bagagens. Também terceirizaram serviços de call center e outros serviços que entendem 

serem prestados de forma mais eficiente por terceiros.  

 

A empresa estimula os seus clientes e as agências de viagens a adquirirem assentos em 

seus vôos por meio de seu site na Internet, visando manter baixos custos de distribuição. 

Efetuam a maioria de suas vendas de passagens pelo site na Internet (81,3%) e pelo seu call 
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center (12%) no terceiro trimestre de 2005. Acreditam que este seja um dos maiores índices 

de vendas feitas por meio da Internet na aviação civil internacional. 

 

Seu sistema de reservas é o mesmo sistema utilizado por outras companhias aéreas de 

baixo custo bem sucedidas ao redor do mundo. Coerente com a estratégia adotada por estas 

companhias aéreas, simplificaram seus serviços visando manter baixos custos operacionais. 

Não têm programa de fidelização ou salas de espera com serviços diferenciados nos 

aeroportos e oferecem apenas lanches leves e bebidas em seus vôos. Proporcionam vendas de 

passagens sem emissão física de bilhetes, além de check-in e determinação de assentos por 

meio eletrônico. 

 
Uma de suas prioridades da empresa é de manter uma posição financeira sólida, com 

saldos de caixa significativos e baixa alavancagem financeira. A posição de caixa em 30 de 

setembro de 2005 era de R$ 766,9 milhões. A liquidez total foi de R$ 1.350 milhão de caixa e 

recebíveis no final do terceiro trimestre de 2005. A alavancagem da GOL é baixa, sendo sua  

relação de dívida total (incluindo leasing não contabilizado) sobre capitalização total uma das 

menores da indústria global. 

 

A Tabela 1 demonstra a evolução de alguns números da empresa durante o período de 

2001 a 2006 (até julho) para que se possa ter uma visão da dimensão da empresa e de sua 

evolução. 

 

Evolução 2001 2002 2003 2004 2005 2006(1) 
Bases instaladas 16 22 26 36 45 50 
Ocupação das aeronaves 60% 62% 64% 70% 74% 84% 
Frota 10 19 22 27 41 51 
Passageiros transportados 2.068.000 4.837.581 7.323.000 9.197.853 12.999.754 7.919.833 
Rentabilidade (lucro em 
milhões de R$) - 4 113 384,7 513,2 286,5 
Número de colaboradores 1124 2072 2453 3303 5456 7294 

Número de colaboradores 
em TI 5 15 31 36 43 60 
Número de colaboradores 
em TI X Total 0,50% 15% 1,30% 1,10% 0,80% 0,80% 
Vendas pela Internet 13% 49% 58% 76% 82,39% - 
(1) Dados até Julho/2006       
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Tabela 1 – Evolução da História da GOL 
Fonte: Documentos internos da empresa GOL – Adaptado pelo autor 

 

A importância de TI para a GOL é extremamente valorizada para o seu modelo de 

negócio, pois busca a liderança de vendas por meio de comércio eletrônico; hoje com mais de 

90% das vendas realizadas através de seu website. Em 2005 a GOL vendeu mais de R$ 2 

bilhões pela web com economia de custos significativa, sendo 30% das vendas direto ao 

consumidor (sem agentes de viagens) e com sistema sem a emissão de ticket. A evolução de 

suas vendas e de suas despesas de vendas pode ser observada no Figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18 – Vendas da GOL pela Internet e Despesas de Vendas 

Fonte: Documentos internos da empresa GOL – Adaptado pelo autor 
 

Para suportar essa demanda do volume de vendas por meio da internet, a empresa vem 

investindo em seu sistema de e-business, em aplicações web, bem como em sua infra-estrutura 

de servidores que hoje totaliza 120 unidades para 41 aplicações instaladas conforme 

demonstrado no Figura 19. Isso se dá devido ao alto nível de disponibilidade e redundância 

das informações que a empresa quer ter. O nível de SLA mantido com o fabricante dos 

servidores está estabelecido em 24 horas por dia, sete dias por semana e 365 dias por ano, 

cujo tempo de atendimento é em no máximo 4 horas a partir da abertura do chamado e a 

solução do problema tem que ser dada em até 4 horas a partir do atendimento no local. 
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Figura 19 – Ambiente de TI para comércio eletrônico 

Fonte: Documentos internos da empresa GOL – Adaptado pelo autor 

 

Em 2003 a empresa usou quase 2% do seu faturamento de R$ 680 milhões em 

investimentos e custeio de despesas relacionadas a TI. Esses servidores estão com 

balanceamento de cargas para suportar os dois web sites da empresa (um para passagens 

aéreas e um para reservas de cargas), serviços de e-mail e de aplicativos. 

 

Para que se possa ter uma visão da estrutura organizacional da empresa, o organograma 

sintético está definido conforme a Figura 15, onde se pode observar o posicionamento da área 

de TI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 20 – Organograma Sintético da GOL 
Fonte: Documentos internos da empresa GOL – Adaptado pelo autor 
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4.5.2 Análise das práticas de GTI adotadas 

 

“São Paulo, 13 de abril de 2006 – A GOL Linhas Aéreas Inteligentes 
(Bovespa: GOLL4 e NYSE: GOL), anuncia que é uma das primeiras 
Emissoras Privadas Estrangeiras (FPIs) na América do Sul a se 
adequar às exigências da Seção 404 da Lei Sarbanes-Oxley (“404”). 
Utilizando o critério estabelecido pelo Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO) para controles 
internos, a GOL, ao longo de 2005, se enquadrou à Seção 404 da lei 
com um ano de antecedência. A SEC requeira aderência com 404 para 
os 20-F arquivados depois de julho de 2006.” 

 

Histórico da Implementação 

De acordo com os entrevistados, a GOL iniciou o seu modelo de GTI em 2004 frente às 

necessidades de atendimento às conformidades da SOX. Para isto, a companhia definiu 

comitês executivos e do conselho de administração, além de criar uma equipe operacional que 

trabalhou na implementação do projeto. A empresa trabalhou com as consultorias de risco 

Ernst&Young e Big Five Consulting que avaliaram os processos internos relacionados à 

preparação e divulgação dos relatórios financeiros. Os controles foram testados pela 

administração e validados por auditores independentes. Desta forma, a empresa se adequou 

também à seção 302 da SOX que estabelece a responsabilidade corporativa para relatórios 

financeiros. 

 

Segundo os entrevistados, em outubro de 2004 a empresa deu início ao seu projeto que foi 

dividido em três fases: 

 

Fase 1 - Diagnóstico de maturidade dos processos 

Fase 2 - Implantação dos processos e controles necessários 

Fase 3 - Evolução 

 

Como norteadores e desafios do projeto, a empresa se focou na satisfação dos seus 

clientes internos buscando melhorar a qualidade dos serviços prestados, bem como no 

atendimento às exigências da SOX, que visou: a) identificar os riscos de TI relacionados aos 

sistemas; b) implementar e monitorar os controles que mitigassem riscos; c) documentar e 

testar os controles de TI e d) assegurar que os controles de TI fossem atualizados e adequados 

para suportar as mudanças nos controles internos. 
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De acordo com o que foi descrito no capítulo 2 e dentro da perspectiva da Teoria da 

Agência, a criação desses mecanismos, de forma eficiente, visam garantir que o 

comportamento dos executivos esteja alinhado aos interesses dos acionistas. 

 

Práticas de Gestão Adotadas 

 Conforme pode ser observado no Quadro 10, a GOL adotou 27 dentre os 34 processos 

sugeridos pelo COBIT, atingindo assim 79% da utilização total dos processos desse 

framework. 

 

Domínios do COBIT Processos 
Sugeridos 

Processos 
Adotados 

Percentual 
Individualizado 

Monitoramento (M) 4 3 75% 
Planejamento e Organização (PO) 11 8 73% 
Aquisição e Implementação (A I) 6 5 83% 

Entrega e Suporte (DS) 13 11 85% 
TOTAISs 34 27 79% 

 
Quadro 10 – Comparativo dos processos do COBIT adotados pela GOL 

Fonte: Documentos internos da empresa GOL – Adaptado pelo autor 

 

Como estratégia de implementação do COBIT, a empresa adotou a seguinte seqüência 

lógica: 

 

1º. AI6 - Gestão de Mudança 

2º. PO - Planejamento e Organização 

3º. AI – Aquisição e Implementação 

4º. DS – Entrega e Suporte 

5º. M – Monitoramento 

 

O Quadro 11 demonstra o desenho dos processos relacionados ao projeto. 
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Quadro 11 – Estratégia de Implantação do COBIT 

Fonte: Documentos internos da empresa GOL – Adaptado pelo autor 

 

Em julho de 2004, a análise de maturidade dos processos de acordo com os domínios do 

COBIT identificou que três dos domínios estavam no nível de maturidade um, sendo eles: 

Monitoramento (M), Aquisição e Implementação (AI) e Planejamento e Organização (PO). 

Somente o domínio Entrega e Suporte (DS) encontrava-se entre os níveis de maturidade 1 e 

1,5. A Figura 21 permite uma melhor visão em comparação ao COBIT on-line (ISACA) que 

estabelece o nível de maturidade em relação a média das empresas do mesmo segmento. 

 

Na ocasião da análise, a consultoria identificou os processos e realizou um benchmarking 

por intermédio do COBIT on-line. O critério comparativo leva em consideração o setor de 

atuação da empresa, o tamanho da organização e o número de funcionários. Essa análise 

permite avaliar e introduzir as contagens referente a empresa, tais como: níveis de maturidade 

dos processos, importância do processos, controle da importância objetiva, KPI’s e controle 

do uso da prática). A partir daí são extraídas as comparações com outras empresas usuárias. 
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Figura 21 – Níveis de Maturidade – Média por Domínio 

Fonte: Documentos internos da empresa GOL – Adaptado pelo autor 

 

Em junho de 2005 a empresa concluiu o projeto COBIT, gerando-se assim 36 documentos 

normativos implantados. Hoje, conforme informado pelos entrevistados, a empresa encontra-

se na Fase 3 do projeto e que essa evolução é um processo contínuo. Como resultado, a 

empresa atingiu o nível de maturidade 3, o qual define que os processos são padronizados, 

documentados e comunicados. 

 

Com isto a empresa proporcionou maior segurança ao ambiente de produção de TI, 

melhor qualidade na documentação dos sistemas, uma redução de 75% nas interrupções 

causadas por mudanças e identificação dos riscos de TI relacionados aos processos. 

 

Um dos entrevistados informou que as dificuldades foram grandes, principalmente para a 

definição dos responsáveis pelos processos e pelas atividades que cada um teria que assumir. 

O consenso sobre o uso da melhor prática de gestão e a coleta dos indicadores também foram 

outros fatores de dificuldade. 

 

Avaliação de Desempenho 

Após o modelo implementado, a empresa realizou uma pesquisa de satisfação com os seus 

clientes internos e observou os índices apontados na Figura 22. 
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Figura 22 – Índice de satisfação dos clientes internos 

Fonte: Documentos internos da empresa GOL – Adaptado pelo autor 

 

Além dessa avaliação e como o modelo de GTI da empresa está fundamentado no 

framework do COBIT, utilizam os processos do domínio de Entrega e Suporte. 

 

Considerações sobre o caso 

Todos os processos pesquisados estão totalmente associados ao modelo de GTI da GOL, 

com exceção do orçamento em TI (investimentos e despesas) que se encontra em um nível 

intermediário de associação e que precisa de melhorias de acordo com a gerente de processos. 

 

Dentre os doze mecanismos de GTI mensurados por esta pesquisa e de acordo com as 

respostas dos entrevistados, com exceção do processo de manutenção de sistemas e ciclo de 

vida do mesmo que se encontra parcialmente implementado, os demais são utilizados 

totalmente. 

 

Desta forma, por intermédio da análise das respostas e de acordo com os níveis de 

maturidade descritos anteriormente, conclui-se que a GOL possui um modelo de GTI com 

nível de maturidade três (Definido). 
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4.6 Estudo de caso: ACCOR SERVICES - TICKET 

 

4.6.1 Caracterização da empresa 

 

A história da empresa começa em 1976, com a chegada do primeiro produto, o Ticket 

Restaurante® Após anos de sucesso, a Jacques Borel International, hoje Accor, trazia para o 

Brasil uma solução inédita em um mercado totalmente inexplorado. 

 

Accor é um grupo mundial de Hotelaria, Turismo e Serviços que, em 29 anos de Brasil, 

criou 30.000 empregos diretos e no qual 60.000 empresas-clientes e 5 milhões de usuários 

depositam sua confiança. A Accor Services no Brasil contempla os produtos da Ticket 

Serviços, Incentive House e Build Up. 

 

Em 1990, foi implantado o Ticket CombustívelMD, hoje Ticket CarMD, pioneiro na 

utilização de cartões magnéticos e smart cards, visando racionalizar custos na gestão de frotas. 

 

O Ticket Alimentação® nasceu em 1992. Além de pioneiro no segmento, também foi o 

primeiro a apresentar-se como cartão magnético em todo o Brasil. Em 1993, foi criado o 

Ticket Transporte®, primeiro serviço a oferecer aquisição, separação, envelopamento e 

entrega de vales-transporte de forma personalizada. 

 

Mantendo-se sempre na liderança dos mercados em que atua, a Ticket® voltou a inovar em 

1999, com o lançamento da Ticket SegMD - corretora de seguros especializada em soluções 

diferenciadas de seguros para Recursos Humanos. 

 

O Grupo Accor tem como missão: “oferecer soluções inovadoras, com o firme propósito 

de somar esforços e multiplicar qualidade para que as empresas e os trabalhadores possam 

crescer juntos”. 

 

Os Quadros 12 e 13 demonstram alguns números da empresa para que se identifique a sua 

grandeza. 
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O Grupo Accor no Brasil Números 
Volume de negócios em 2005 R$ 8,1 bilhões 
Número de usuários Cerca de 5 milhões 
Empresas clientes no Brasil 60.000 
Colaboradores 30.000 
Cartões eletrônicos ativos R$ 1,8 milhão 

 
Quadro 12 – O Grupo Accor no Brasil 

Fonte: Documentos internos do Grupo Accor – Adaptado pelo autor 

 

A Accor Services - Ticket Números 
Produtos 7 
Clientes 50 mil 
Estabelecimentos filiados 280 mil 
Usuários 4,5 milhões 
Colaboradores 860 
Pedidos por ano (2000) 500 mil 
Pedidos realizados via Internet 90 mil 
Volume de negócios (2000) R$ 3,1 bilhões 
Volume de negócios via Internet (2000) R$ 307 milhões 
Vouchers emitidos/mês 30 milhões 
Cartões em operação 650 mil 

 
Quadro 13 - Números Accor Services – Ticket (no Brasil) 

Fonte: Documentos internos do Grupo Accor – Adaptado pelo autor 

 

4.6.2 Análise das práticas de GTI adotadas 
 

Histórico de Implementação 

De acordo com os entrevistados, a Accor Services - Ticket iniciou o seu modelo de GTI 

em outubro de 2004 após a realização de pesquisa anual de satisfação dos seus usuários, a 

qual é realizada por uma empresa externa. Conforme os resultados levantados, o enfoque dado 

ao modelo de gestão foi na área de sistemas devido aos problemas existentes na época para a 

entrega dos projetos. 

 

Além das questões operacionais, o modelo de gestão procurou buscar um melhor 

alinhamento com as estratégias organizacionais e o envolvimento da alta administração nas 

decisões de TI, visando aprimorar inclusive a relação e os processos estabelecidos com as 

áreas de negócios. 
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Práticas de Gestão Adotadas 

Um dos destaques iniciais das ações que foram tomadas foi a criação do escritório de 

projetos (PMO – Project Management Office) sob a hierarquia direta de TI e posteriormente, 

foram estabelecidas regras para a priorização de projetos com base em análise financeira. Em 

seu processo de auditoria e qualidade instaurou-se um comitê de qualidade, inspeções do 

escritório de projetos, auditoria do grupo de metodologia de desenvolvimento de sistemas e 

qualidade. O escritório de projetos faz inspeções e mantém reuniões de acompanhamento de 

projetos individuais e integradas com as equipes. São traçados planos de ação e o PMO faz a 

gestão desses planos. 

 

Quanto a gestão de recursos financeiros, a área de TI estabelece um controle orçamentário 

forte com quatro revisões anuais e com justificativas mensais, comparando o valor previsto 

com o valor realizado. 

 

De acordo com os entrevistados, a entrega de valor gerado pelos serviços de TI ao negócio 

é realizada pela priorização das ordens de serviços (pequenas demandas) que é dada pelos 

representantes de TI que atuam nas áreas de negócios (usuários-chave) e pelo comitê 

deliberativo de projetos de TI, buscando-se assim o melhor alinhamento de TI ao negócio 

inclusive. 

 

Exceto a forma tradicional de gestão de recursos humanos que é focada nas lideranças, a 

empresa adota o programa de análise de clima organizacional com avaliação de desempenho e 

resultados, contrato de gestão, mapa de alocação e capacidade. O coordenador de 

planejamento citou que possuem um programa de capacitação em planejamento de projetos 

para os profissionais de TI. 

 

A gestão de sistemas e aplicativos se dá por intermédio da coordenação de arquitetura 

sistêmica e de processos, adotando-se o RUP25 como metodologia base de desenvolvimento 

de sistemas e ferramentas. 

 

                                                 
25 O RUP, abreviação de Rational Unified Process (ou Processo Unificado da Rational), é um processo 
proprietário de Engenharia de software criado pela Rational Software Corporation, agora uma marca na área de 
Software da IBM, fornecendo técnicas a serem seguidas pelos membros da equipe de desenvolvimento de 
software com o objetivo de aumentar a sua produtividade. 
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A área de infra-estrutura de TI foi integralmente terceirizada para a IBM e com esta 

decisão, a empresa buscou se focar em sua principal atividade (core-business), obtendo assim, 

uma maior flexibilidade e viabilização econômica. As equipes internas remanescentes de 

Telecom e Infra-estrutura foram realocadas para questões estratégicas de TI, ou seja, para a 

definição das tecnologias a serem adotadas pela Accor Services - Ticket e acompanhar as 

empresas prestadoras de serviços. 

 

Segundo um dos entrevistados, a segurança da informação está sob uma coordenação 

dedicada ao assunto e baseia-se integralmente na norma internacional - ISO 17799, bem como 

em conformidades de acordo com as normas brasileiras e francesas. 

 

A área de TI da Accor Services - Ticket tem como missão: “Prover e gerir serviços de 

Tecnologia da Informação alinhados com as estratégias de negócios e interesses dos 

acionistas, garantindo a competitividade”. 

 

No que tange ao cenário atual das práticas de gestão de TI pesquisadas, a empresa não 

adotou o COBIT como framework de GTI. Os responsáveis utilizam alguns processos do 

ITIL, porém, novas ações para evolução do modelo adotado estão no planejamento de 2006 e 

por se tratar de uma empresa francesa, não sofrem impactos diretos das exigências impostas 

pela SOX, o que limita este caso neste sentido. 

 

Avaliação de Desempenho 

A empresa avalia o desempenho do seu modelo de GTI por intermédio do BSC, com os 

indicadores de desempenho de TI associados aos indicadores corporativos. Esses indicadores 

estão associados aos contratos de gestão dos executivos e lideranças. Existem outras 

estatísticas intermediárias de apoio ao processo e como exemplos, avaliam a excelência 

operacional e as entregas internas baseadas em SLA’s estabelecidos, bem como nos seus 

cumprimentos e quais foram os esforços necessários. 

 

Os principais resultados obtidos até então com o modelo de GTI adotado foi a satisfação 

do usuário em mais de 50% após a sua implementação. A redução dos custos de TI foi um dos 

grandes resultados alcançados. Particularmente, o modelo de gestão da empresa vem sendo 

explorado por outros cases e de certa forma sendo premiado também devido aos seus 

resultados alcançados. 
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Considerações sobre o caso 

Todos os processos pesquisados estão totalmente associados ao modelo de GTI da Accor 

Services - Ticket, com exceção da gestão de riscos e entrega de valor ao negócio que se 

encontram em um nível intermediário de associação e que precisam de melhorias de acordo 

com o coordenador de planejamento e controle. 

 

Dentre os doze mecanismos de GTI mensurados por esta pesquisa e de acordo com as 

respostas dos entrevistados, com exceção da gestão do valor entregue por TI ao negócio, os 

demais são utilizados totalmente. 

 

Desta forma, por intermédio da análise das respostas e de acordo com os níveis de 

maturidade descritos anteriormente, conclui-se que a Accor Services - Ticket possui um 

modelo de GTI com nível de maturidade três (Definido). 

 

4.7 ANÁLISE COMPARATIVA DOS ESTUDOS DE CASOS 
 

A comparação dos cinco estudos de casos foi baseada na forma semi-estruturada por 

intermédio do roteiro de entrevista aplicado. Os principais itens utilizados para a comparação 

dos casos foram três: 

 

1. Processos pesquisados que estão associados ao modelo de governança de TI das 

empresas; 

2. Utilização dos mecanismos de governança de TI adotados como base para o modelo 

de gestão; 

3. Grau de implementação e nível de maturidade do modelo de governança de TI 

adotado. 

 

4.7.1 Processos pesquisados que estão associados ao modelo de GTI 
das empresas 
 

O primeiro item buscou posicionar a importância de um modelo de GTI conceitual para 

orientar a pesquisa no sentido de identificar como os processos pesquisados estão associados 
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ao modelo de gestão, de que forma são aplicados na organização e quais os seus inter-

relacionamentos de forma global. 

 

A Tabela 2 ilustra a comparação das respostas dadas pelos entrevistados com as suas 

respectivas pontuações de associação. 

 

Em que estágio estes processos estão associados à GTI em sua empresa? 
1 = Não-associado, 7 = Totalmente associado 

 

B
A

S
F 

V
IS

A
N

E
T

 

G
O

L
 

A
D

P
 

T
IC

K
E

T
 

Gestão de riscos  7 7 5 4 4 

Entrega de valor ao negócio 7 6 6 3 3 

Gestão de recursos humanos 7 7 6 4 6 

Gestão de recursos financeiros 7 6 7 5 6 

Medidas de desempenho/Indicadores e métricas  4 6 5 6 6 

Alinhamento estratégico com unidade de negócios 7 7 6 6 6 

Gestão dos sistemas/aplicativos  7 6 6 7 6 

Desenvolvimento e manutenção de aplicativos  7 5 6 7 6 

Aquisição e manutenção de sistemas 7 6 6 6 6 

Definição da tecnologia 7 7 6 4 6 

Gestão de manutenção de equipamentos 7 7 5 6 6 

Gerenciamento de dados 7 7 5 6 6 

Auditoria e qualidade 7 7 6 5 4 

Segurança da informação 7 7 7 6 6 

Orçamento em TI (investimentos e despesas) 7 7 4 7 6 

Governança corporativa empresarial 7 7 5 5 5 

 
Tabela 2 – Processos associados aos modelos de GTI 

Elaborado pelo autor com base no roteiro de entrevistas  
 

Segundo evidenciado pela pesquisa (Tabela 2), os menores níveis dos processos 

associados aos modelos de GTI se dão em virtude das empresas estarem gradativamente 

aprimorando e formalizando as suas regras e seus processos. 

 

Para o estudo de caso da empresa BASF, observa-se que dentre os processos pesquisados 

o único que se encontra abaixo de sua plenitude está relacionado às medidas de desempenho, 

indicadores e métricas. 

 

Para a Visanet, o processo identificado com menor nível de associação ao seu modelo de 

gestão está relacionado ao desenvolvimento e manutenção de aplicativos. Como informado 

pelos entrevistados, essa deficiência será suprida com as melhorias previstas para este ano 

(2006) com a aderência do CMMI. 
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O estudo de caso da empresa GOL apresenta uma deficiência no que se refere ao processo 

orçamentário de TI. Como o seu modelo de gestão se originou em função das necessidades de 

atendimento às questões das exigências impostas pela SOX, a evolução desse processo está 

definida para as próximas etapas de melhorias programadas. 

 

Torna-se evidente que o caso da empresa ADP se encontra em uma fase inicial de 

definição do seu modelo de GTI. Para este caso, vale ressaltar os seus processos que estão 

totalmente associados, como por exemplo, os de gestão e de desenvolvimento e manutenção 

de sistemas e aplicativos. Isso retrata a sua realidade quanto ao seu modelo de negócio que é 

baseado em sistemas e aplicações de automação para os seus clientes. 

 

Para o estudo de caso da empresa ACCOR SERVICES - TICKET, a entrega de valor ao 

negócio é o processo que se encontra em um menor nível de associação ao seu modelo de 

gestão. Esta foi uma ação recente que aconteceu em 2005 quando a empresa criou a função do 

gerente de relacionamento internalizado, um membro da equipe de TI, nas diversas áreas 

gestoras, sendo responsável pela gestão da demanda e do relacionamento com a área de TI, 

porém, ainda precisa de aprimoramento para a sua total efetividade. 

 

4.7.2 Utilização dos mecanismos de GTI adotados 
 

O segundo item buscou identificar o quanto o modelo de GTI adotado está alinhado à alta 

administração e aos objetivos de negócios organizacionais. A Tabela 3 apresenta a 

comparação entre a utilização dos mecanismos de gestão dos casos estudados. 

 

As respostas identificadas nesta questão demonstram o quanto as organizações 

pesquisadas possuem um modelo formal de planejamento de TI. A inexistência ou a utilização 

parcial de alguns desses mecanismos tem implicações diretas no alinhamento entre as áreas de 

negócios com a área de TI. 
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De que forma sua organização utiliza os mecanismos de GTI? 
1 = Não utiliza, 4 = Utiliza parcialmente, 7 = Utiliza totalmente 

 

B
A
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F 
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D
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K
E

T
 

Seguir os projetos de TI e recursos consumidos 7 6 5 4 7 

SLA 7 6 7 7 6 

Comitê gestor executivo 7 5 5 4 6 

Comitê de liderança de TI 7 6 1 4 6 

Equipes de processos com membros de TI 5 1 7 4 6 

Gestão de relacionamento - Negócios & TI 7 6 7 6 6 

Portal(is) Web e intranet para TI 5 6 7 7 6 

Conselho de TI que compreende executivos de negócios e de TI 7 4 4 6 7 

Comitê de arquitetura 7 4 1 6 6 

Gestão de cobrança retroativa de serviços  7 1 1 3 6 

Gestão do valor entregue por TI ao negócio 2 4 4 4 5 

Principal comitê de aprovação 7 6 5 5 7 

 
Tabela 3 – Utilização dos mecanismos de GTI 

Elaborado pelo autor com base no roteiro de entrevistas  
 

Como observado pela pesquisa (Tabela 3), os menores níveis de utilização dos 

mecanismos de GTI são por questões de não serem efetivamente utilizados em seus modelos 

ou por se encontrarem em fase de adaptação ou de evolução. Excluindo-se os mecanismos de 

GTI que não são utilizados pelas empresas, os destaques estão relacionados aos níveis de SLA 

acordados e à gestão de relacionamento entre as áreas de negócios com a área de TI das 

empresas. 

 

4.7.3 Grau de implementação e nível de maturidade do modelo de GTI 
adotado 

 

O terceiro item de comparação, com base nas respostas dos entrevistados e dentre o 

contexto das demais informações levantadas, a pesquisa buscou identificar o grau de 

implementação e nível de maturidade do modelo de GTI adotado. A Tabela 4 demonstra os 

casos estudados. 

 

Defina a existência da Governança em TI em sua empresa 
1 = Inexistente, 7 = Totalmente implementada  
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Grau de implementação do modelo 6 5 6 4 5 

 
Tabela 4 – Grau de implementação do modelo de GTI 

Elaborado pelo autor com base no roteiro de entrevistas  
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De acordo com os resultados observados e com as informações prestadas pelos 

entrevistados, para algumas organizações o conceito de Governança de TI ainda é complexo e 

exige controles e ajustes necessários, pois em algumas situações existem processos informais 

estabelecidos entre as unidades de negócios com a área de TI, ou seja, há uma convergência 

das medidas de tendência central das organizações para o estágio Inicial / Ad hoc. Nesse 

estágio, há uma forte dependência de pessoas envolvidas e de relacionamentos entre as áreas, 

gerando-se assim limitações para que as empresas avancem com os seus modelos. 

 

De forma unânime, os entrevistados informaram que a tecnologia da informação, em suas 

empresas, está inserida em seus contextos organizacionais, de que os seus modelos estão 

alinhados às estratégias de seus negócios e que são parte integrante da governança corporativa 

de suas organizações. Demonstraram também em suas respostas uma forte preocupação em 

obterem um modelo de gestão cada vez mais efetivo. 

 

Com exceção de uma única empresa, as demais possuem um comitê estratégico de TI e as 

principais preocupações de todos os entrevistados são sobre a avaliação do valor agregado que 

TI gera para os negócios e da complexidade para a definição de indicadores e métricas para o 

controle do modelo de gestão para a avaliação do seu desempenho. As unidades de controle 

podem variar de acordo com os objetivos, com os resultados esperados e da complexidade que 

se quer administrar. Os processos de governança são evolutivos e com o decorrer do tempo os 

seus resultados e desempenhos norteiam suas tendências. 

 

Observou-se entre os casos estudados que o diferencial significativo ressaltado pelos 

entrevistados é pela adoção de metodologias distintas para o gerenciamento de projetos. A 

efetividade de projetos por meio das práticas e ferramentas de gestão influencia na garantia 

dos resultados e nas manifestações dos modelos de GTI através de controles específicos. As 

dificuldades em se alcançar um equilíbrio entre a transparência financeira e a efetividade dos 

projetos é ainda uma discussão e uma limitação de cada modelo de gestão estudado. 

Entretanto, as empresas pesquisadas buscam a adoção de práticas de governança visando 

aumentar a transparência de gestão e a minimização de problemas de assimetria 

informacional. 
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Os níveis de formalização, controle e metodologias para os projetos de TI são 

influenciados pelo respectivo grau de importância de cada um, sendo caracterizado pela 

necessidade de incremento de valor agregado por TI aos processos de negócios, por seu nível 

de influência e pela gestão efetiva das informações organizacionais. 

 

Cada caso estudado se encontra em um nível diferenciado de maturidade de 

implementação do seu modelo de gestão e isso pode ser justificado também pelo tempo em 

que as empresas vêm trabalhando e se dedicando aos seus processos de GTI. Desta forma, se 

o modelo não estiver ainda preparado para trazer os resultados esperados para cada empresa, a 

alternativa é buscar a metodologia adequada que possibilite esse objetivo. 

 

Notadamente, no tocante a certificação CMM/CMMI, os resultados encontram-se aquém 

do esperado e identificam que as empresas pesquisadas se encontram em fase primitiva ou 

inexistente desse processo, pois nenhuma delas atingiu um nível de maturidade em seus 

processos de qualidade de software como gostariam. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta pesquisa analisou as práticas de Governança de TI que suportam e que constroem 

uma base de como as organizações estudadas implementam os seus modelos de Governança 

de TI para, além de alcançar um melhor alinhamento entre as necessidades de negócios e as 

próprias competências de TI, atenderem também às conformidades exigidas por órgãos 

reguladores e obterem um controle efetivo de gestão à luz da teoria da agência. 

 

As entrevistas foram primordiais para a validação dos conceitos das práticas de 

governança existentes e como essas organizações iniciaram os seus processos, quais foram os 

fatores norteadores que as levaram à adoção dessas práticas, como os processos vêm 

evoluindo e até mesmo apontando possíveis tendências de seus modelos de GTI adotados. 

 

Com relação aos objetivos específicos, os dois primeiros “referenciar a teoria que origina 

a necessidade de adoção de práticas de governança corporativa, a fim de se encontrar a gênese 

do tema na Teoria da Agência” e “identificar as novas exigências de práticas de governança 

corporativa após a Lei Sarbanes-Oxley, que é o fenômeno de maior impacto na nova demanda 

por transparência de gestão” foram alcançados com o levantamento da literatura e que estão 

apresentados no capítulo 2. O referencial teórico apresenta uma consolidação de extensa 

pesquisa bibliográfica do estado da arte no que se refere a Governança de TI, consignando as 

melhores práticas de gestão dentre uma diversidade de práticas existentes no mercado. 

 

Sob esta ótica, a Teoria da Agência e a visão do conhecimento da empresa, a Governança 

de TI comunica, coordena e controla estruturas visando melhorar as compreensões de papéis 

esperados e por responsabilidades com maior efetividade para a gestão da informação que é o 

elemento-chave para a governança corporativa. 

 

Acredita-se que os resultados do estudo empírico realizado, apresentados no capítulo 4, 

tenham possibilitado alcançar o terceiro objetivo específico de “Analisar de forma empírica o 
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impacto dessas novas exigências nas empresas que atuam no Brasil, apresentando os modelos 

de práticas de governança de tecnologia da informação adotados, que traduzem a própria 

readequação da área de TI às novas demandas por transparência de gestão“. 

 

De acordo com os casos estudados, verificou-se uma diversidade de práticas e processos 

para a gestão de TI que validam a síntese de conceitos apresentada no capítulo 2, porém, de 

qualquer forma, observou-se em maior ou menor grau que todas elas buscam por suas 

efetividades e por seus aprimoramentos. 

 

Os resultados dos estudos de casos das cinco empresas pesquisadas indicam uma 

variabilidade de modelos de gestão de TI e que, dentre os diversos padrões internacionais de 

práticas, frameworks e metodologias existentes, a adoção por alguma delas tem suas 

particularidades e especificidades para o tipo de gestão e controle que se pretende 

implementar. Dentre os casos estudados, dois deles apresentaram o COBIT como o 

framework  norteador para os seus modelos de GTI. As demais empresas utilizam uma 

composição de processos pontuais de acordo com o que foi relatado no capítulo 4. 

 

Isso tudo vem de encontro com o que está na literatura sobre o tema GTI, que possui um 

conceito mais amplo sobre a forma de gestão e de controle de TI. As entrevistas 

possibilitaram a identificação de elementos e características particularizadas conforme 

mencionado anteriormente. 

 

Neste contexto, torna-se evidente que o caminho para o melhor modelo de GTI e de 

integração estratégica organizacional é um processo complexo que requer um forte 

comprometimento inter-relacionado para a sua efetividade. 

 

A necessidade de rigoroso controle para satisfazer as exigências legais é aparente em 

muitas companhias (Bornman, 2004). Uma limitação desta pesquisa é que das cinco empresas 

pesquisadas, somente três sofrem interferências impostas pela SOX. 

 

Até pouco tempo atrás, eficiência era o pré-requisito para o desenho do modelo de GTI e 

as organizações poderiam adotar uma estrutura de “comando e controle” para governar TI, 

porém, com as demandas de negócios e a nova lógica organizacional, de flexibilidade 
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estratégica e estabilidade dinâmica, este “velho paradigma” de GTI já não é mais viável, nem 

prudente. 

 
A efetiva GTI em organizações contemporâneas é mais provável se assemelhar a uma rede 

colaborativa de relacionamento de negócios de TI baseada em competências e flexibilidade, 

onde o fator comunicação é primordial para a sua efetividade. Tecnologia da Informação se 

preocupa cada vez mais em agregar valor ao negócio, em gerar competências que uma 

organização necessita e como pode integrar isto para desenvolver a flexibilidade estratégica 

exigida visando perceber e sustentar o valor organizacional de TI em um ambiente complexo 

e dinâmico. O emergir do paradigma de GTI é baseado em princípios de colaboração, 

competência e flexibilidade, não no controle, autoridade e eficiência. Em relações 

colaborativas entre negócio e TI, os gestores trabalham para entender o negócio e as 

competências de TI, oportunidades, riscos e benefícios. Este paradigma para GTI é baseado 

em uma “filosofia” de colaboração onde a necessidade para competências distintas é 

reconhecida e é desenvolvida e compartilhada de forma adaptável por limites funcionais, 

organizacionais, culturais e geográficos (PETERSON, 2003). 

 

Uma governança efetiva assegura que as decisões relacionadas à TI incorporem princípios 

uniformes sobre o papel que TI desempenha na empresa (ROSS e WEILL, 2002). 

 

Os Modelos de Governança de TI estudados mostraram-se complexos devido ao número 

de variáveis que compõem os seus inter-relacionamentos, pois cada organização tem, 

implicitamente ou explicitamente, o seu modelo de Governança de TI. O alto desempenho do 

modelo, entretanto, canaliza ativamente sua atenção e energia para a definição do desenho e 

das melhorias evolutivas da GTI. Frequentemente, um modelo efetivo de GTI não é uma 

reflexão completa da tomada de decisão para TI. Isto é, existem às vezes, diferenças 

importantes entre o que se encontra na literatura (teoria) e de que forma as ações são 

canalizadas (prática). 

 

Acredita-se ainda que com o passar do tempo as práticas de governança emergem entre os 

comportamentos atuais e desejáveis, bem como os mecanismos que garantem a sua 

efetividade também evoluem à medida que as organizações amadurecem. Avaliando e 

diagnosticando o modelo de GTI pode ajudar a suprimir a lacuna existente entre esses 

comportamentos e sua efetividade. 
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Dentro do contexto de evolução estratégica e de subsídios que norteiam a efetividade do 

modelo de GTI estão os indicadores e métricas de desempenho que descrevem o valor de TI 

em termos de excelência de serviço, controle e de suas tendências. 

 
Portanto, conforme relatado pelos entrevistados, a efetividade do modelo de GTI está no 

compartilhamento da percepção da importância e das responsabilidades associadas a TI e não 

simplesmente pelo estabelecimento de formalismo e regulamentação. 

 

O objetivo deste estudo foi o de expandir o conceito sobre os modelos de governança de 

TI estudados e não de generalizar as suas práticas de gestão. 

 

Embora esta pesquisa tenha se baseado em cinco empresas para a análise dos seus 

modelos de GTI adotados, para obter uma melhor visão desse conjunto de práticas e de seus 

impactos nos seus resultados, recomenda-se futuras pesquisas mais detalhadas com ênfase em 

componentes de pesquisa qualitativos e quantitativos, pois as metodologias e os modelos só 

têm aplicabilidade quando interpretados à luz da cultura organizacional. 

 

5.2 PROPOSTAS PARA NOVAS PESQUISAS 
 

• Estudo comparativo entre organizações de mesmo segmento de atuação e de porte 

similares que visem uma análise mais aprofundada das medidas e métricas de 

desempenho. 

 

• Um estudo específico que meça o relacionamento entre o framework de Governança de TI 

e o grau de alinhamento estratégico alcançado. 

 

• Pesquisa com enfoque na validação estatística de um framework de Governança de TI 

teórico e suas proposições fundamentais. 

 

Por fim, na medida em que a Governança de TI corresponde aos objetivos e estratégias 

organizacionais, as relações e interações entre as áreas de negócios, empresas parceiras e 

órgãos reguladores tendem a maior efetividade quanto à gestão das informações, minimização 

da assimetria informacional e transparência corporativa. Por este motivo, estruturar os 
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processos de TI, tendo por referência as práticas efetivas de gestão, é uma forma dessas 

empresas se prepararem para as exigências dos acionistas, do mercado e da legislação em 

termos de práticas de governança, assegurando que a área de TI esteja alinhada aos objetivos 

de negócio e que essa relação gere oportunidades de competitividade, de valor estratégico e 

controle. 
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APÊNDICES 

Apêndice A – Questionário / Roteiro de pesquisa 
 
 
I. Identificação: 
Empresa  

Entrevistado  

Função  

Telefone  

E-mail  

 

II. Sobre sua organização: 
Segmento  

Número de funcionários  

Número de funcionários em TI  

Faturamento em 2005  

Investimento em TI para 2005  

Despesas operacionais em TI para 2005  

 

III. Governança em TI: Início do processo ___/___/___ 
 1 2 3 4 5 6 7 
A1. Defina a existência da Governança de TI 
em sua empresa: 
(1 = Inexistente, 7 = Totalmente Implementada) 

  
�� 

  
�� 

  
�� 

  
�� 

  
�� 

  
�� 

  
�� 

 
A2. Em que estágio estes processos estão 
associados à Governança de TI em sua 
empresa?  
(1 = Não-associado, 7 = Totalmente Associado)[a] 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

Gestão de riscos 1 �� �� �� �� �� �� �� 

Entrega de valor ao negócio 2 �� �� �� �� �� �� �� 

Gestão de recursos humanos 3 �� �� �� �� �� �� �� 

Gestão de recursos financeiros 4 �� �� �� �� �� �� �� 

Medidas de desempenho / Indicadores e Métricas 5 �� �� �� �� �� �� �� 

Alinhamento estratégico com unid. de negócios 6 �� �� �� �� �� �� �� 

Gestão dos Sistemas / Aplicativos 7 �� �� �� �� �� �� �� 

Desenvolvimento de aplicativos e sistemas 8 �� �� �� �� �� �� �� 

Aquisição e manutenção de sistemas 9 �� �� �� �� �� �� �� 

Definição da Tecnologia 10 �� �� �� �� �� �� �� 

Gestão de manutenção de equipamentos 11 �� �� �� �� �� �� �� 
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Gerenciamento de dados 12 �� �� �� �� �� �� �� 

Auditoria e qualidade 13 �� �� �� �� �� �� �� 

Segurança da informação 14 �� �� �� �� �� �� �� 

Orçamento em TI (investimentos e despesas) 15 �� �� �� �� �� �� �� 

Governança corporativa empresarial 16 �� �� �� �� �� �� �� 

[a] Vide o quadro explicativo no anexo. 

 
Exemplos de como os processos acima são aplicados: 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 
A3. Quais destas estruturas estão 
implementadas? (Cenário atual) 
(1 = Inexistente, 7 = Totalmente implementada) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

COBIT è Versão? �� �� �� �� �� �� �� 

ISO 9000 �� �� �� �� �� �� �� 

ISO 17799 - 27001 �� �� �� �� �� �� �� 

COSO �� �� �� �� �� �� �� 

ITIL �� �� �� �� �� �� �� 

Sarbanes-Oxley Act of 2002 �� �� �� �� �� �� �� 

CMM(I) – qual o nível atual?  �� �� �� �� �� �� �� 

Balanced Scorecard �� �� �� �� �� �� �� 

Outro (Favor especificar) �� �� �� �� �� �� �� 

 
A4. Sua organização possui um comitê estratégico de TI? Sim 

�� 
Não 
�� 
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IV. Auditoria / Projetos de TI: 
B1. Sua organização possui um departamento interno de 
auditoria de TI? 

Sim 
�� 

Não 
�� 

 
Se sim, qual o nível de efetividade que você o 
considera? 

 
1  

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

(1 = Sem efetividade, 7 = Alta efetividade) �� �� �� �� �� ��   ��   
 
B2. Você tem problemas com o cumprimento de prazos para os 
seus projetos de TI? 

Sim 
�� 

Não 
�� 

 
Se sua resposta para a questão B2 foi sim, o que você faz para combater isso? 
Ou 
Seu sua resposta para a questão B2 foi não, o que você faz para assegurar a 
finalização dos projetos em tempo? 
 

 

 

 

V. COBIT 
C1. Você considerou outros padrões antes de implementar o 
COBIT? 

Sim 
�� 

Não 
�� 

 
Se sim, qual(is) outro(s) padrão(ões) foi(ram) considerado(s)? 
 

 

 
  

1  
 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

C2. Em que grau estes processos foram 
contemplados pelo COBIT? 

N
ã
o

 u
ti

li
z
a
 

  

U
ti

li
za

 
p

a
rc

ia
lm

e
n

te
 

  

U
ti

li
za

 
p

le
n

a
m

e
n

te
 

Definir áreas de risco e objetivos �� �� �� �� �� �� �� 

Estratégia e táticas �� �� �� �� �� �� �� 

Objetivos de negócios �� �� �� �� �� �� �� 

Soluções de TI �� �� �� �� �� �� �� 

Manutenção de sistemas e ciclo de vida �� �� �� �� �� �� �� 

Segurança de informação �� �� �� �� �� �� �� 

Aplicações e processamento de dados �� �� �� �� �� �� �� 

Treinamento �� �� �� �� �� �� �� 

Auditoria e qualidade �� �� �� �� �� �� �� 

Conformidade legal �� �� �� �� �� �� �� 
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1  
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
C3. Em que conformidade suas atividades de 
TI estão de acordo com o escopo do COBIT? 
(1 = Sem conformidade, 7 = Alta conformidade) 

�� �� �� �� �� �� �� 

 
C4. Qual o grau de efetividade dos processos 
do COBIT para sua organização? 

1  2 3 4 5 6 7 

(1 = Sem efetividade, 7 = Alta efetividade) �� �� �� �� �� �� �� 
C5. Qual o grau de dificuldade na 
implementação dos processos do COBIT? 
(1 = muito difícil, 7 = muito fácil) 

  
�� 

  
�� 

  
�� 

  
�� 

  
�� 

  
�� 

  
�� 

C6. Em que estágio de implementação dos 
processos do COBIT se encontram em sua 
organização? 

 
��  

 
��  

 
��  

 
��  

 
��  

 
��  

 
��  

(1 = Não implementado, 7 = Totalmente implementado)        
 

VI. Uso dos mecanismos de Governança de TI 
 
  

1  
 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

De que forma sua organização utiliza os 
mecanismos de Governança de TI? 
(1 = Não utiliza, 7 = Utiliza totalmente) 

N
ã
o

 u
ti

li
z
a
 

  

U
ti

li
za

 
p

a
rc

ia
lm

e
n

te
 

  

U
ti

li
za

 
p

le
n

a
m

e
n

te
 

D1. Seguir os projetos de TI e recursos 
consumidos 

�� �� �� �� �� �� �� 

D2. SLA – Acordo dos Níveis de Serviço �� �� �� �� �� �� �� 

D3. Comitê gestor executivo �� �� �� �� �� �� �� 

D4. Comitê de liderança de TI �� �� �� �� �� �� �� 

D5. Equipes de processos com membros de TI �� �� �� �� �� �� �� 

D6. Gestão de relacionamento – Negócios & TI �� �� �� �� �� �� �� 

D7. Portal(is) Web e intranet para TI �� �� �� �� �� �� �� 

D8. Conselho de TI que compreende 
executivos de negócios e de TI 

�� �� �� �� �� �� �� 

D9. Comitê de arquitetura �� �� �� �� �� �� �� 

D10. Gestão de cobrança retroativa de 

serviços 
�� �� �� �� �� �� �� 

D11. Gestão do valor entregue por TI ao 

negócio 
�� �� �� �� �� �� �� 

D12. Principal comitê de aprovação �� �� �� �� �� �� �� 
Observações: 
Missão da área de TI: 

 



Apêndice B – Tabulação da pesquisa 
 

  Questionário BASF S/A VISANET GOL ADP Brasil TICKET - Accor 
  Data da Entrevista 20/12/2005 16/3/2006 20/4/2006 24/4/2006 11/7/2006 
II Sobre a organização           
  Segmento Ind. Química Financeira Transporte Aéreo Folha de Pagto/RH Serviços  
  Origem Alemã Nacional Nacional Americana Francesa 
  Nº. De funcionários 3500   6500 1000   
  Nº de funcionários em TI 181 200 54 350 60 
  Faturamento em 2005 Euros 9 milhões R$ 92,4 bilhões R$ 2,7 bilhões R$ 100 milhões não informado 
  Investimento em TI para 2005 não informado não informado não informado R$ 2,5 milhões não informado 
  Despesas operacionais em TI para 2005 não informado não informado não informado R$ 1 milhão não informado 
III Governança em TI           
A1 Defina a existência da Governança em TI em sua empresa 6 5 6 4 5 

    1 = Inexistente, 7 = Totalmente implementada  

A2 
Em que estágio estes processos estão associados à GTI em sua 
empresa? 1 = Não-associado, 7 = Totalmente associado 

  Gestão de riscos  7 7 5 4 4 
  Entrega de valor ao negócio 7 6 6 3 3 
  Gestão de recursos humanos 7 7 6 4 6 
  Gestão de recursos financeiros 7 6 7 5 6 
  Medidas de desempenho/Indicadores e métricas  4 6 5 6 6 
  Alinhamento estratégico com unidade de negócios 7 7 6 6 6 
  Gestão dos sistemas/aplicativos  7 6 6 7 6 
  Desenvolvimento e manutenção de aplicativos  7 5 6 7 6 
  Aquisição e manutenção de sistemas 7 6 6 6 6 
  Definição da tecnologia 7 7 6 4 6 
  Gestão de manutenção de equipamentos 7 7 5 6 6 
  Gerenciamento de dados 7 7 5 6 6 
  Auditoria e qualidade 7 7 6 5 4 
  Segurança da informação 7 7 7 6 6 
  Orçamento em TI (investimentos e despesas) 7 7 4 7 6 
  Governança corporativa empresarial 7 7 5 5 5 
  Média 6,81 6,56 5,69 5,44 5,50 
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  Questionário BASF S/A VISANET GOL ADP Brasil TICKET - Accor 

A3 Quais destas estruturas estão implementadas (atual) 1 = Inexistente, 7 = Totalmente implementada  
  COBIT 4 7 7 1 1 
  ISO 9000 1 1 1 3 1 
  ISO 17799 - 27001 7 5 5 3 5 
  COSO 7 6 6 1 1 
  ITIL 4 5 1 3 3 
  Sarbanes-Oxley (SOX) 7 1 7 5 1 
  CMM(I) 3 1 1 1 3 
  Balanced Scorecard 4 1 1 5 5 
  Outro 5 5 - 5 6 

A4 Sua organização possui um comitê estratégico de TI? Sim Sim Sim Não Sim 
IV Auditoria / Projetos de TI           

B1 
Sua organização possui um departamento interno de auditoria de 
TI? Sim Sim Sim Sim Sim 

  Se sim, qual o nível de efetividade que você o considera? 5 6 7 5   

    1 = Sem efetividade, 7 = Alta efetividade 

B2 
Você tem problemas com o cumprimento de prazos para os seus 
projetos de TI? Sim Sim Sim Sim Sim 

  

O que faz para combater isso? 

Plano trimestral para 
discussão e 
minimização de 
atrasos, onde é 
aprovado com todas as 
áreas usuárias. 
Relatório de 
acompanhamento com 
nível de evolução. 
Metodologia PMI 

Reuniões mensais de 
capacidade, discussão 
das prioridades e 
processos mandatórios. 

Cronogramas pelo 
MS-Project e 
Assessoria de projetos 

Implementação de 
metodologia MSF, 
MOF, ITIL, métricas e 
ferramentas de 
gerência de projetos = 
MS-Project 

Escritório de projetos 
faz inspeção, reuniões 
constantes de 
acompanhamento de 
projetos individuais e 
integradas com as 
equipes. Traçaram 
planos de ação e o 
PMO faz gestão desses 
planos 
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  Questionário BASF S/A VISANET GOL ADP Brasil TICKET - Accor 
V COBIT           
C1 Você considerou outros padrões antes de implementar o COBIT? Sim Sim Sim Não Utiliza Não utiliza 
C2 Em que grau estes processos foram contemplados pelo COBIT? 1 = Não utiliza, 4 = Utiliza parcialmente, 7 = Utiliza plenamente  
  Definir áreas de risco e objetivos 7 7 6 - - 
  Estratégia e táticas 4 7 6 - - 
  Objetivos de negócios - 7 6 - - 
  Soluções de TI 4 7 6 - - 
  Manutenção de Sistemas e ciclo de vida   7 5 - - 
  Segurança da informação 7 7 7 - - 
  Aplicações e processamento de dados    7 6 - - 
  Treinamento 1 7 5 - - 
  Auditoria e qualidade 1 7 6 - - 
  Conformidade legal 7 7 7 - - 

    1 = Sem conformidade, 7 = Alta conformidade 

C3 
Em que conformidade suas atividades de TI estão de acordo com o 
escopo do COBIT? 4 4 6 - - 

    1 = Sem efetividade, 7 = Alta efetividade 

C4 
Qual o grau de efetividade dos processos do COBIT para sua 
organização? 5 5 6 - - 

    1 = Muito difícil, 7 = Muito fácil 

C5 
Qual o grau de dificuldade na implementação dos processos do 
COBIT? 4 3 3 - - 

    1 = Não implementado, 7 = Totalmente implementado 

C6 
Em que estágio de implementação dos processos do COBIT se 
encontram em sua organização 5 5 6 - - 
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  Questionário BASF S/A VISANET GOL ADP Brasil TICKET - Accor

VI Uso dos mecanismos de GTI           

  De que forma sua organização utiliza os mecanismos de GTI? 1 = Não utiliza, 4 = Utiliza parcialmente, 7 = Utiliza totalmente 
D1 Seguir os projetos de TI e recursos consumidos 7 6 5 4 7 
D2 SLA 7 6 7 7 6 
D3 Comitê gestor executivo 7 5 5 4 6 
D4 Comitê de liderança de TI 7 6 - 4 6 
D5 Equipes de processos com membros de TI 5 - 7 4 6 
D6 Gestão de relacionamento - Negócios & TI 7 6 7 6 6 
D7 Portal(is) Web e intranet para TI 5 6 7 7 6 
D8 Conselho de TI que compreende executivos de negócios e de TI 7 4 4 6 7 
D9 Comitê de arquitetura 7 4 1 6 6 
D10 Gestão de cobrança retroativa de serviços  7 1 1 3 6 
D11 Gestão do valor entregue por TI ao negócio 2 4 4 4 5 
D12 Principal comitê de aprovação 7 6 5 5 7 

  Média 6,25 4,91 4,82 5,00 6,17 

Paula Ferreira Silva Gianni Ricciardi Waldemar do Prado Leonardo M Cunha Sérgio F F Perez
Identificação 

Ger. de E-Commerce Consultor de IT Gov. Ger. De Processos  Ger. de Infra-estrutura  
Coord. Planej e Contr 

TI 

 
 



 


