
Gerenciamento	de	Serviços	de	
Tecnologia	da	Informação	pelo	

Modelo	COBIT



http://www.cursospin.com.br

Prof.	Rafael	Dias	Ribeiro
http://www.rafaeldiasribeiro.com.br
rafaeldiasribeiro@gmail.com

Mestre	em	Sistemas	e	Computação	- Instituto	Militar	de	Engenharia - 2007
Bacharel	em	Informática	(ênfase	em	Análise	de	Sistemas)- Unesa - 2001

Project	Management	Institute (PMI)
Project	Management	Professional- PMP
Agile Certified Practitioner - ACP

ScrumAlliance
Certified ScrumMaster	– CSM
Certified Scrum ProductOwner – CSPO

Information Systems	Audit and ControlAssociation (ISACA)
COBIT	Foundation	Certificate

Human ChangeManagement	Institute.
Certificação	em	Gestão	de	Mudanças	– HCMBOK	Certified Professional



Evolução Tecnológica



Evolução Tecnológica

• Computadores	em	salas	restritas	(CPD	– Centro	de	
Processamento	de	Dados)

• Somente	operadores	do	CPD	tinham	acesso	aos	
computadores

• Processamento	em	lote	(Batch)

• Cenário	de	suporte:	Somente	era	responsabilidade	do	
pessoal	de	informática	o	que	estivesse	dentro	do	CPD



Evolução Tecnológica

• Computadores ganham terminais de acesso sem capacidade de
processamento (“terminais burros”)

• Usuários executavam tarefas sem a necessidade de pedidos aos
operadores do CPD e impressão dos resultados (Processamento de tempo
compartilhadoou time-sharing)

• Usuários passama executar suas rotinas diretamente nos computadores

• Cenário de suporte: Ganham maior abrangência sendo responsáveis pelos
terminais fora dos CPDs



Evolução Tecnológica

• Surgimento dos computadores pessoais (PC)

• Com a evolução de hardware, software e das linguagens de
programação, mais tarefas da empresa foram automatizadas

• Era comum a equipe de suporte desconhecer os sistemas
críticos da empresa e não estarem prontos para suportá-los



Evolução Tecnológica

• A escolha/ criação dos sistemas muitas vezes era feito pelo departamento
que iria utilizá-lo, sem considerar compatibilidade de tecnologia ou com
outros sistemas existentes

• Desafio para o departamento de informática: Centralizar no CPD alguns
sistemas críticos da empresa, manter os sistemas conhecidos e entender as
necessidades dos departamentos para promover um suporte eficiente ao
negócio da empresa.



Evolução Tecnológica

• Avanço das tecnologias de redes

• Internet

• Mais informações compartilhadas (e geradas) dentro e fora das fronteiras
da empresa

• Acesso remoto



Evolução Tecnológica

• Proliferação dos serviços distribuídos através da Internet (WebServices)

• Web Services instalados dentroda empresa e/ou em Datacenters

• Computação distribuídaemnuvem (Cloud Computing)

• MUITO mais informações compartilhadas (e geradas) dentro e fora das
fronteiras da empresa

• Mudança nos tipos, formas, geradores, e muito mais mudanças em dados em
aplicações.



E	AS	EMPRESAS	...



• Modelo	de	Relacionamento	de	Gestão	entre	proprietários,	gestores,	área	operacional,	
clientes	e	mercados

Mercado

Planos	
Estratégicos

Produtos	 /	
Serviços

Clientes

Proprietários Gestores

Área	
Operacional

Influenciam

Informações

Satisfazem
Produzem

Gerenciam

OrientamPlanejam

Lucros	ou	
Perdas



Problemas	que	geralmente	ocorrem	nesses	relacionamentos

• Planos estratégicos feitos pelos proprietários, acionistas ou gestores sem levar em
consideração a capacidade operacional e produtiva da empresa, exigindo resultados
que não podem ser atendidos com qualidade dentro do prazo requerido e gerando
custos maiores que o esperado



Problemas	que	geralmente	ocorrem	nesses	relacionamentos

• Falhas ou omissões na gestão da empresa. No caso de falhas ou omissões
intencionais, estes podem ser denominados “fraudes” e podem beneficiar o gestor
que falhou ou foi omisso. No caso de falhas não intencionais, estas podem ser
causadas por falta de capacidade gerencial ou má gestão por parte dos responsáveis.



Problemas	que	geralmente	ocorrem	nesses	relacionamentos

• Falta de definição clara de responsabilidade em casos de falhas ou omissões
intencionais.



Problemas	que	geralmente	ocorrem	nesses	relacionamentos

• Gestão de riscos fraca, possibilitando a liberdade para tomadas de decisões que
possam impactar no negócio da empresa.



Problemas	que	geralmente	ocorrem	nesses	relacionamentos

• Processos empresariais desalinhados com os objetivos estratégicos dos
proprietários, acionistas ou gestores, gerando resultados diferentes do esperado
pela alta direção.



Problemas	que	geralmente	ocorrem	nesses	relacionamentos

• Processos e serviços gerados sem qualidade ou em desacordo com alguma lei ou
regulamentação vigente, resultando em perdas financeiras para a empresa ou
desgaste da imagem da empresa no mercado



Problemas comuns da área de TI

• Os profissionais de TI não conhecem a operação de negócio da empresa e se
comportam como prestadores de serviço, em vez de agentes facilitadores do
negócio



Problemas comuns da área de TI

• As decisões gerenciais não levam em consideração as tecnologias existentes na
empresa e sua capacidade de suporte criando demandas que não podem ser
atendidas pela área de TI



Problemas comuns da área de TI

• A área de TI planeja suas atividades sem levar em consideração os planos
estratégicos da alta direção, seja porque não foram envolvidos ou porque não
estavam interessados em participar do planejamento.



Grau	de	Maturidade	e	Alinhamento	
com	o	Negócio	da	Empresa



Grau	de	Maturidade	e	Alinhamento	com	o	Negócio	da	Empresa

TI	Reativa

• Agem	sob	demanda

• As	estratégias	da	empresa	e	as	demandas	do	negócio	são	uma	surpresa	
constante

• Chegam	a	inviabilizar	estratégias	de	negócios	pois	sabem	que	não	
conseguirão	atendê-las

• Clientes	não	estão	satisfeitos	e	não	acreditam	nos	prazos	dados	pela	TI

• Clientes	sempre	tentam	buscar	alternativas	no	mercado	para	não	
utilizarem	a	TI	interna

• A	TI	é	vista	como	custo	para	a	empresa



Grau	de	Maturidade	e	Alinhamento	com	o	Negócio	da	Empresa

TI	Eficaz

• Conseguem	atender	as	demandas	do	negócio

• Buscam	entender	os	processos	de	negócio

• Atendem	as	satisfações	básicas	dos	clientes	mas	ainda	possuem	oportunidades	
de	melhorias

• Geralmente	faltam	recursos	pessoais	e	financeiros	para	atender	as	
oportunidades	de	melhorias

• Possuem	dificuldade	de	aprovar	o	orçamento	pois	não	conseguem	justificar	os	
investimentos	em	oportunidades	de	melhorias



Grau	de	Maturidade	e	Alinhamento	com	o	Negócio	da	Empresa

TI	Eficiente	e	Proativa

• Não	só	atende	os	processos	empresariais	como	também	a	estratégia	futura	
da	empresa

• Participa	ativamente	do	planejamento	estratégico	da	empresa

• Supera	as	expectativas	de	clientes	e	da	alta	direção

• Geralmente	esta	área	acaba	acumulando	outras	gerências	pelo	alto	
desempenho	operacional

• Orçamento	bem	aprovado	explorando	sempre	as	oportunidades	de	
melhorias	para	o	negócio	da	empresa.



Ganhou	maior	notoriedade	nos	
últimos	30	anos

GOVERNANÇA	

CORPORATIVA

Aumentou	a	frequência	de	
abusos	dos	dirigentes,	

provocando	reação	dos	acionistas		
exigindo	mais	informação	e	
visibilidade	das	organizações.



GOVERNANÇA	

CORPORATIVA



Teoria		Agente-principal

A teoria mais aceita para discutir a temática da governança

corporativa é a do agente-principal. Segundo essa teoria, existe

uma explicação para os problemas de desalinhamento de

interesses que ocorrem nas empresas e quais mecanismos

podem ser empregados para mitigar seus custos.



Teoria		Agente-principal
A teoria é fundamentada no agente-principal e na compreensão
entre agente (tomadores de decisão) e principal (pessoas que
confiam as decisões para terceiros). Segundo a teoria, não se
pode afirmar que o agente sempre agirá no melhor interesse do
principal. Isto implicará num problema entre ambos, conhecido
como problema do agente-principal ou problema de agência.



Governança	
Corporativa

Piores	
Práticas	

Malefícios	
às	Empresas

(ex:	2001-2003	– Enron,	
Worldcom e	Tyco)	

Destruição	de	valor	tanto	para	os	investidores	quanto	para	
os	demais	envolvidos



Aspectos	
qualitativos

Melhores	controles	e	decisões	
na	alta	gestão

Aspectos	
quantitativos

Redução	do	custo	de	capital	
pelo	aumento	da	confiança	dos	

investidores

Governança	
Corporativa

Melhores	
Práticas

Benefícios	
às	Empresas



Se	fez	mais	presente	a	partir	da	
década	de	1990

GOVERNANÇA	

CORPORATIVA

Os	investidores	mudaram	seus	
comportamentos,	passando	a	

cobrar	dos	CEOs (Chief Executive
Officer - cargo	mais	alto	na	

empresa)	um	maior	acerto	nas	
previsões	orçamentárias.



Definição: Lodi (2000:24) citado por Albertin & Albertin (2010)

GOVERNANÇA CORPORATIVA

“O sistema que assegura aos sócios-proprietários o governo
estratégico da empresa e a efetiva monitoração da diretoria
executiva. A relação entre propriedade e gestão se dá através do
conselho de administração, a auditoria independente e o
conselho fiscal, instrumentos fundamentais para o exercício do
controle. A boa governança assegura aos sócios: equidade,
transparência, responsabilidade pelos resultados
(accountability) e obediênciaàs leis do país (compliance)”.



Governança
Corporativa

Principais ativos
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Visão	dos	investidores

GOVERNANÇA	

CORPORATIVA

O	CEO	tanto	era	incompetente	na	
gestão	da	empresa	quando	

apresentava	um	lucro	menor	do	que	
o	previsto,	como	também,	quando	
ocorria	o	inverso,	porque	se	sentiam	
enganados	uma	vez	que	poderiam	ter	

investido	mais	na	empresa.		



[...]	reuniões	executivas	da	alta	gestão.	



Influência	dos	fenômenos	globais

Crescimento	e	maior	ativismo	dos	investidores	institucionais	

Onda	de	privatização	países	europeus	e	em	desenvolvimento	

Onda	de	aquisições	hostis	nos	EUA	nos	anos	1980	

Desregulamentação	e	integração	global	mercados	de	capitais

Escândalos	corporativos	EUA	e	Europa	de	2001	a	2003	

Crise	financeira	global	de	setembro	de	2008



Influência	dos	fenômenos	globais		.	.	.
Contribuiu	para	que	o	tema	governança	se	tornasse	cada	vez	
mais	presente	como	um	dos	principais	focos	de	discussão	nas	

reuniões	executivas	da	alta	gestão.	



[...]	reuniões	executivas	da	alta	gestão.	

Fraudes - uso	de	informação	privilegiada	em	
benefício	próprio,	atuação	em	conflito	de	interesses.

Abusos	de	poder	- do	acionista	controlador	sobre	
minoritários;	diretoria	sobre	o	acionista;	
administradores	sobre	terceiros.

Erros	estratégicos	- muito	poder	concentrado	no	
executivo	principal.



Para aferir a conformidade existem auditorias externas e
independentes que são contratadas pelas empresas,
principalmente por aquelas que têm que atender aos
instrumentos regulatórios instituídos, tais como:

• SUSEP
• Banco	Central	do	Brasil
• Basiléia	II
• Sarbanes-Oxley Act (SOX).



A	LEI	SARBANES-OXLEY	E	SEUS	IMPACTOS	NA	ÁREA	DE	TI

• Sancionada pelo presidente dos Estados Unidos da
América George W. Bush, em julho de 2002, afeta a
divulgação financeira de empresas que têm ações
negociadas em bolsas dos Estados Unidos da América.

• Esta lei engloba tanto as empresas norte-americanas com
ações em bolsas de valores norte-americanas, como as
empresas estrangeiras com ações (American Depositary
Receipt - ADR), negociados em bolsas norte-americanas.



O	CEO	e	o	CFO	estão	sujeitos	a	sanções	pecuniárias	de	US$	

1.000.000	a	US$	5.000.000	e/ou	10	a	20	anos	de	reclusão,	

caso	não	atendam	aos	requisitos	da	Securities and Exchange	

Commission (SEC).

O	SEC	é	equivalente	à	CVM	brasileira.

A	LEI	SARBANES-OXLEY	E	SEUS	IMPACTOS	NA	ÁREA	DE	TI



A	LEI	SARBANES-OXLEY	E	SEUS	IMPACTOS	NA	ÁREA	DE	TI

As	seções	302 e	404	são	de	especial	importância	para	a	área	
de	TI



A	LEI	SARBANES-OXLEY	 - SEÇÃO	302

O CEO e CFO devem revisar os relatórios financeiros

O CEO e CFO declaram ter conhecimento dos resultados
e atestam que os relatórios financeiros não contêm
declaração falsa ou omissão

O CEO e CFO são responsáveis por manter e
estabelecer controles e procedimentos sobre a
emissão de relatórios financeiros e controles internos
sobre eles

. . .



A	LEI	SARBANES-OXLEY	 - SEÇÃO	302

. . .
As deficiências dos sistemas de controle interno que
possam afetar a habilidade da empresa em registrar,
processar, sumarizar e comunicar informações
financeiras devem ser comunicadas

Qualquer fraude que envolva a gerência ou outros
funcionários que tenham um papel significante nos
registros do controle interno sobre relatórios
financeirosdeve ser comunicada



A	LEI	SARBANES-OXLEY	 - SEÇÃO	404

• A administração tem a responsabilidade de estabelecer e
manter uma estrutura adequada de controles e
procedimentos internos para emissão de relatórios
financeiros

• A administração deve avaliar a efetividade do sistema de
controle interno para emissão de relatórios financeiros



A	LEI	SARBANES-OXLEY	 - SEÇÃO	404

• ...

• A administração deve realizar uma auditoria independente,
para atestar e divulgar a avaliação feita pela administração
sobre os controles e procedimentos internos para emissão
de relatórios financeiros



A	LEI	SARBANES-OXLEY	 - SEÇÕES	302	e	404

Área	de	TI	deve	ficar	atenta	aos	seguintes	pontos:

• A informaçãodeve ter conteúdoapropriado

• A informação deve estar disponível de acordo com a
necessidade

• A informação deve estar atualizada ou representar a última
atualização

• Os dados e informaçõesdevemestar corretos

• . . .



A	LEI	SARBANES-OXLEY	 - SEÇÕES	302	e	404

Área	de	TI	deve	ficar	atenta	aos	seguintes	pontos:

• . . .

• A informação é acessível aos usuários interessados, desde
que autorizados

• Deve existir um sistema de controle interno sobre
relatórios financeiros para garantir a veracidade dos itens
anteriores



A	LEI	SARBANES-OXLEY	E	SEUS	IMPACTOS	NA	ÁREA	DE	TI

Como as informações financeiras e de resultados vêm de
processos de negócio que geram fatos contábeis e financeiros
para a empresa, praticamente todos os sistemas
transacionais devem ser considerados quando se
trata de SOX.



Exigências	legais	e	
regulatórias	devem	
ser	cumpridas	para	se	
obter	uma	boa	
governança	
corporativa

COSO	e	IBGC



COSO	e	IBGC

• O Committee of Sponsoring Organizations (COSO) é uma
organização voluntária do setor privado (EUA) que se dedica
a orientar operações de negócios mais eficazes, eficientes e
éticas.



COSO	e	IBGC

Controles	

Internos	segundo	

o	COSO

Processos executados pelo Conselho
Administrativo, pela Diretoria ou por outras
pessoas da companhia, que colaboram para
o sucesso operacional em:

Eficácia	e	eficiência	das	operações
Confiabilidadedos	relatórios	financeiros
Cumprimento	de	leis	e	regulamentos	
aplicáveis



COSO e IBGC

• O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) é
uma organização exclusivamente dedicada à promoção da
governança no Brasil e principal fomentador das práticas e
discussões sobre o tema no país, tendo alcançado
reconhecimentonacional e internacional



COSO	e	IBGC

• TI passou a ser um elemento crítico como fonte de
risco para a continuidade do negócio e teve que se
reestruturar com um complemento de requisitos, criando
seu modelo de governança alinhado ao negócio,
podendo assim atender aos novos desafios de mercado e a
legislação regulatória, como por exemplo, a lei SOX.



NBR	ISO/IEC 38500



NBR	ISO/IEC 38500

• Criada pela Standards Austrália (como AS8015:2005)

• Não é uma norma para certificaçãoe sim de Apoio.

• O objetivo desta norma é fornecer uma estrutura de princípios para os
diretores usarem na avaliação, gestão e monitoramento do uso da
tecnologia da informação (TI) em suas empresas.



NBR	ISO/IEC 38500
Define Governança Corporativa de TI como:

“ O sistema pelo qual o uso atual e futuro da Ti é
dirigido e controlado. A governança corporativa de TI
envolve a avaliação e direção do uso de TI para dar
suporte à organização no alcance de seus objetivos
estratégicos e monitorar seu uso para realizar os
planos. A governança inclui a estratégia e as políticas
para o uso de TI dentro de uma organização.”



NBR	ISO/IEC 38500
A	norma	orienta	que	os	Dirigentes	da	organização	governem	a	TI	por	meio	de	3	
tarefas	principais:

• Avaliar o	uso	atual	e	futuro	da	TI

• Orientar a	preparação	e	a	implementação	de	planos	e	
políticas	para	garantir	que	o	uso	da	TI	atenda	os	objetivos	de	
negócio

• Monitorar o	cumprimento	das	políticas	e	o	desempenho	em	
relação	aos	planos.



NBR	ISO/IEC 38500

AVALIAR(Evaluate )

Os DIRETORES devem avaliar o uso
atual e futuro da TI, incluindo as
estratégias, propostas e arranjos
de fornecimento (interno, externo
ou ambos)



NBR	ISO/IEC 38500

DIRIGIR(Direct )

Os DIRETORES devem atribuir
responsabilidades para a preparação
e implementação dos planos e
políticas que estabelecem o
direcionamento dos investimentos
nos projetos e operações de TI



NBR	ISO/IEC 38500

MONITORAR(Monitor )

Os DIRETORES devem monitorar o
desempenho da TI, por meio de
sistemas apropriados e garantindo
que o desempenho esteja de acordo
com os planos e objetivos de
negócio, e que a TI está em
conformidade com obrigações
internas e externas.



COVERNANÇA	E	GESTÃO	DE	TI

GOVERNANÇA	CORPORATIVA

GESTÃO	DE	TI

GOVERNANÇA	DE	TI



COVERNANÇA	E	GESTÃO	DE	TI

GOVERNANÇA	CORPORATIVA

GESTÃO	DE	TI

GOVERNANÇA	DE	TI

GOVERNANÇA	DA	TI

• Dirigida	pela	Governança	Corporativa

• Busca o direcionamento da TI para atender ao negócio e o
monitoramento para garantir a conformidade com o direcionamento
tomado pela administraçãoda organização

• É	de	responsabilidade	da	Alta	Administração	(Boards)



COVERNANÇA	E	GESTÃO	DE	TI

GOVERNANÇA	CORPORATIVA

GESTÃO	DE	TI

GOVERNANÇA	DE	TI

GESTÃO	DE		TI

• Sistema de controles e processos necessários para alcançar os
objetivos estratégicosestabelecidos pela direção da organização



De acordo com Weill & Ross (2006) uma boa governança de TI
deve abordar as seguintes questões:

• Quais decisões devem ser tomadas para garantir a gestão e o
uso eficazes de TI?

• Quem deve tomar essas decisões?

• Como essas decisões serão tomadas e monitoradas?

O	QUE	É	GOVERNANÇA	DE	TI...



“responsabilidade	 dos	executivos	e	da	alta	direção,	consistindo	
em	aspectos	de	liderança,	estrutura	organizacional	e	processos	

que	garantam	que	a	área	de	TI	da	organização	suporte	e	
aprimore	os	objetivos	e	as	estratégias	da	organização”.

ITGI	(2007)

O	QUE	É	GOVERNANÇA	DE	TI...



Os	pontos	colocados	pelo	ITGI	(2007)	são:

• Como	a	empresa	consegue	implementar	controles	na	
área	de	TI	de	forma	que	TI	entregue	as	informações	que	
a	empresa	precisa	?

• Como	a	empresa	gerencia	os	riscos	e	garante	a	
segurança	dos	recursos	de	TI	dos	quais	é	tão	
dependente?

• Como	a	empresa	assegura	que	a	área	de	TI	atinge	os	
seus	objetivos	e	atende	ao	negócio?

O	QUE	É	GOVERNANÇA	DE	TI...



RESPONSABILIDADES	DA	GOVERNANÇA	DE	TI

A implementação de uma Governança de TI precisa ser
estruturada de uma forma que facilite a definição dos papéis
dos envolvidose de suas responsabilidades.



Com relação ao lado comportamental, deve estabelecer os
relacionamentos formais e informais e conferir direitos
decisórios a um papel (CEO, por exemplo) ou grupo de papéis
específicos (CIO e CFO, por exemplo).

RESPONSABILIDADES	DA	GOVERNANÇA	DE	TI



No lado normativo deve ser dado foco na definição dos
mecanismos, formalizando relacionamentos e estabelecendo as
regras e procedimentos operacionais que farão com que os
objetivossejam atingidos.

RESPONSABILIDADES	DA	GOVERNANÇA	DE	TI



RESPONSABILIDADES	DA	GOVERNANÇA	DE	TI



MODELOS	DE	GOVERNANÇA	DE	TI	

Assim como na Governança Corporativa, é comum as empresas
adotarem modelos de Governança de TI em suas instalações. A
adoção de um modelo colabora muito com a transparência e
visibilidade dos processos de TI e fortalece a relação com os
outros processos da organização.



Para se ter êxito na escolha de um modelo de governança, é
essencial que a empresa saiba qual é a posição estratégica que
a TI deve ter.

Mais do que manter sistemas disponíveis, para a maioria das
organizações deve-se enxergar a TI como um braço
estratégico no negócio.

Muitas empresas ao se dedicarem a questão da governança,
acabam optando por outsourcing de TI para fortalecer o
exercício de seu papel estratégico.

MODELOS	DE	GOVERNANÇA	DE	TI	
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EXEMPLO:	MODELO	DE	FORNECIMENTO	DE	SERVIÇO	
(MAKE	or BUY	?)



EXEMPLO:	MODELO	DE	FORNECIMENTO	DE	SERVIÇO	
(MAKE	or BUY	?)

FORNECIMENTO	
INTERNO

TERCEIRIZAÇÃO
(Full

Outsourcing)

TERCEIRIZAÇÃO	DE	
PROCESSOS	DE	NEGÓCIO

(Business	Process
Outsourcing)

Provedor	de	Serviços	de	
Aplicativos	de	TI e outros....



Normalmente as empresas particularizam a escolha do
modelo adotado, mas utilizam um ferramental comum para
mantê-lo.

Com a utilização desse ferramental o gestor de TI acompanha
o andamento das atividades, promove acertos, identifica
novas demandas, publica indicadores e participa de reuniões
corporativas para manter o alinhamento.

MODELOS	DE	GOVERNANÇA	DE	TI	



ALGUNS	CONHECIMENTO	UTILIZADOS	NA	GOVERNANÇA	DE	TI

Conhecimentos Utilização
BSC	(Balanced Scorecard) Planejamento	e	desempenho
COBIT Governança	e	controle
ITIL	e	ISO	20000 Serviço
PMBoK/Métodos Ágeis Gerenciamento	de	Projeto
CMMI	e	MPS	BR Engenharia	de	software
Val	IT Investimentos	em	TI

TOGAF Framework	de	arquitetura	de	negócio,	
aplicações	e	tecnologia)

NBR	ISO/IEC 38500 Governança	Corporativa	de	Tecnologia	da	
Informação



BSC	
(Balanced Scorecard)

“Indicadores	Balanceados“



BSC	(Balanced Scorecard)

üDesenvolvida pelos	professores	da	Harvard	 Business	School,	Robert	Kaplan
e	David	Norton,	em	1992.

üAlternativa	às	limitações dos	sistemas	tradicionaisde	avaliação	de	
desempenho

üFoi	escolhido	pela	Harvard	Business	Review (HBR)	como	uma	das	práticas	
de	gerenciamento mais	importantesdos	últimos	75	anos.

üInicialmente como	um	sistema	de	mensuração	do	desempenho e	
posteriormente,	como	um	modelo	de	gestão	estratégica



BSC	(Balanced Scorecard)

O Balanced Scorecard é uma ferramenta que materializa a
visão e a estratégia da empresa por meio de um mapa
coerente com objetivos e medidas de desempenho,
organizados segundo quatro perspectivas diferentes:
financeira, do cliente, dos processos internos e do
aprendizado e crescimento. Tais medidas devem ser
interligadas para comunicar um pequeno número de temas
estratégicos amplos, como o crescimento da empresa, a
redução de riscos ou o aumento de produtividade.

KAPLAN	&	NORTON,	(1997:24-25;	44)



BSC	(Balanced Scorecard)

Alinhamento	do	planejamento	estratégico	com	as	ações	
operacionais	da	empresa.	

Viabiliza	processos	gerenciais	críticos,	como:	

• Esclarecer	e	traduzir	a	visão	e	a	estratégia;	
• Comunicar	e	associar	objetivos	e	medidas		estratégicas;	
• Planejar,	estabelecer	metas	e	alinhar	iniciativas	estratégicas;
• Melhorar	o	feedback	e	o	aprendizado	estratégico;	

Objetivo:



BSC	(Balanced Scorecard)

De	acordo	com	a	lógica	estabelecida	pelo	método,	um	BSC	deve	
possuir	os	seguintes	componentes:

• Objetivos	estratégicos
• Indicadores	chave	de	desempenho
• Estabelecimento	de	metas	ao	longo	do	tempo
• Plano	de	ação	e	projetos	estratégicos

Objetivo:



BSC	(Balanced Scorecard)
As	4	perspectivas...



BSC	(Balanced Scorecard)
As	4	perspectivas...



BSC	(Balanced Scorecard)

As	4	perspectivas...

Como ilustrado, o BSC coloca a visão ("para onde iremos") e a
estratégia ("como iremos") no centro do processo gerencial. O
BSC estabelece objetivos e assume que as pessoas deverão
adotar quaisquer comportamentos e ações que forem
necessárias para atingi-los...



BSC	(Balanced Scorecard)
MAPA	ESTRATÉGICO



BSC	(Balanced Scorecard)
MAPA	ESTRATÉGICO





BSC	(Balanced Scorecard)
MAPA	ESTRATÉGICO



BSC	(Balanced Scorecard)

“Para ter sucesso financeiro, como nós devemos aparecer
para nossos investidores?”

§Representa	o	ponto	de	vista	dos	Gerentes,	Diretores	e	
Acionistas

§Permite	medir	e	avaliar	resultados	que	o	negócio	
proporciona.

§ Indica	se	a	empresa	está	obtendo	êxito	com	as	estratégias	
definidas,	implantadas	e	executadas.

Estratégia	Financeira



BSC	(Balanced Scorecard)

Indicadores:

§Retorno	sobre	investimento
§Valor	Econômico	Agregado	(EVA)
§Lucratividade
§Aumento	das	Receitas
§Redução	de	Custo
§Objetivos	alinhados	com	estratégia	da	organização

Estratégia	Financeira



BSC	(Balanced Scorecard)

Indicam	3	estratégias	de	negócio:

Estágio	de	Rápido	Crescimento
§Foco	nas	vendas,	novos	mercados,	consumidores	e	canais	
de	marketing.

Estágio	de	Sustentação
§Medidas	Financeiras	tradicionais:	Retorno	sobre	o	capital	
investido,	lucro	operacional	e	margem	bruta.

Estágio	de	Colheita
§Ênfase	sobre	o	fluxo	de	caixa,	qualquer	investimento	deverá	
prover	retorno	em	caixa	certo	e	imediato.

Estratégia	Financeira



BSC	(Balanced Scorecard)
Perspectiva	de	Clientes

“Para	alcançar	nossa	visão,	como	devemos	ser	vistos	pelos	
clientes?”

§A	empresa	identifica os	segmentos de	clientes	e	mercado
nos	quais	desejam	competir.	

§Esses	segmentos	representam	as	fontes que	irão	produzir	o	
componente	de receita dos	objetivos	financeirosda	empresa



BSC	(Balanced Scorecard)

Indicadores:

§Participação	no	mercado	(market share)
§Retenção	de	clientes
§Aquisição	de	novos	clientes
§Satisfação	dos	clientes
§Rentabilidade	dos	clientes	

Perspectiva	de	Clientes



BSC	(Balanced Scorecard)

O	que	a	empresa	deve	oferecer	aos	clientes	para	alcançar	altos	
níveis	de	satisfação.

§Qualidade	do	produto
§Relacionamento	com	clientes
§ Imagem	e	reputação

Perspectiva	de	Clientes



BSC	(Balanced Scorecard)
Perspectiva	Processos	Internos

“Para	a	satisfação	dos	clientes,	em	quais	processos	devemos	nos	
sobressair?”

§Os executivos identificam os processos mais críticos para a
realização dos objetivos dos clientes e acionistas, depois de
formular objetivos e medidas para as perspectivas financeira e
do cliente.



BSC	(Balanced Scorecard)
Perspectiva	Processos	Internos

Cadeia	de	Valores	dos	Processos	Internos:

§ Inovação (desenvolvimento	de	novos	produtos	e	
processos)

§Operação (produção,	distribuição,	vendas)
§Serviços	pós-venda (assistência	técnica,	solicitações	do	
cliente)



BSC	(Balanced Scorecard)
Perspectiva	Aprendizado	e	Crescimento

“Para	alcançar	nossa	visão,	como	sustentar	a	habilidade	de	
mudar	e	progredir?”

§Desenvolve	objetivos	e	medidas	para	orientar	o	aprendizadoe	
o	crescimento	organizacional,	oferecendo	a	infraestrutura	que	
possibilita	a	alcançar	os	objetivos	estabelecidos	nas	outras	três	
perspectivas.



BSC	(Balanced Scorecard)
Perspectiva	Aprendizado	e	Crescimento

§O aprendizado e crescimento são aspectos-chave porque
formam a base damelhoria da qualidade e da inovação.

§É importante entender que seremos superados pelos
concorrentes se não mudarmos e aperfeiçoarmos nossa
atuação continuamente, e mais rapidamente do que eles.



BSC	(Balanced Scorecard)
Perspectiva	Aprendizado	e	Crescimento

Capacidades	dos	Funcionários
§Satisfação	dos	funcionários
§Retenção	de	funcionários
§Produtividade	dos	funcionários

Capacidades	dos	Sistemas	de	Informação

Motivação,	Empowerment e	Alinhamento



BSC	(Balanced Scorecard)
Implementação

Antes de iniciar o processo de criação do Scorecard:

§Obter consenso na alta administração sobre os objetivos
que estão levando à adoção dessa ferramenta.

§Definir o arquiteto do processo, ou seja, a pessoa que
comandará. Geralmente um alto executivo. Depois
selecionar a equipe responsável.



BSC	(Balanced Scorecard)
Implementação

4	etapas	do	processo:

I	– Arquitetura do	programa	de	medição

II	– Definição dos	objetivos estratégicos

III	– Escolha	dos	indicadores estratégicos

IV	– Elaboração	do	plano	de	implementação



BSC	(Balanced Scorecard)
Benefícios

§Ajuda	a	focalizar iniciativas de	mudanças

§Alinharmetas	departamentais	e	individuais	à	estratégia

§Comunicar,	de	forma	clara,	qual	o	benefício	individual de	cada	
funcionário	para	com	a	organização



BSC	(Balanced Scorecard)
Benefícios

§Alinhar	metas departamentais	e	indivíduos	à	estratégia

§Criar	oportunidades para	aprendizadoa	partir	de	fatores	de	
sucesso	da	organização

§Conscientizarque	nem	todos	as	decisões	e	investimentos	
realizados	pela	empresa	resultarão	em	retorno	imediato



BSC	(Balanced Scorecard)



BSC	(Balanced Scorecard)
Softwares	Certificados



COBIT	
Control Objectives for	Information

and Related Technology	

Objetivos	de	Controle	para	Informações	e	Tecnologias	relacionadas



COBIT

O	COBIT	é	um	frameworkde	governança	e	gestão	de	TI,	que	
foca	no	que	precisa	ser	alçado	ao	invés	de	se	preocupar	em	
como	alcançar

Ajuda as organizações a criar valor de TI, mantendo o
equilíbrio entre a realização de benefícios e a otimização dos
níveis de riscos e uso de recursos.



COBIT



COBIT

Benefícios	do	COBIT	para	as	organizações:

• Manter	informações	de	alta	qualidade para	suportar	as	decisões	de	negócios

• Gerar	“valor”	dos	investimentos	em	TI,	ou	seja,	atingir	metas	estratégicas	e	
entregar	benefícios	de	negócio	por	meio	do	efetivo	uso	da	TI;	

• Atingir	a	excelência	operacional	por	meio	da	aplicação	confiável	e	eficiente	da	
tecnologia;	

• Manter	riscos relacionados	com	a	TI	em	um	nível	aceitável;	

• Otimizar	o	custo	de	serviços	de	TI;	

• Manter	a	conformidade com	leis,	regulamentos,	acordos	contratuais	e	
políticas.	



COBIT

O	COBIT	pode	ser	aplicado	em	empresas	de	pequeno	e	grande	porte.

A	implementação	do	COBIT	pode	trazer	alguns	problemas	relacionados	ao	seu	
uso.

O	COBIT	é	um	framework	de	controle	com	Diretrizes	de	Auditoria,	Então	ele:

• NÃO é	um	plano	de	auditoria
• NÃO é	um	programa	de	trabalho
• NÃO fornece	passos	/técnicas	/	procedimentos	para	auditoria
• NÃO define	padrões
• NÃO define	níveis	aceitáveis	para	os	Processos	de	TI

O	uso	do	COBIT	requer	uma	experiência	suficiente	com	os	controles	de	TI	porque	
ele	não	detalha	a	verificação	de	controles	e	passos	de	testes	de	fato.



COBIT



COBIT



COBIT

A entrega de valor para as partes interessadas
(Stakeholders) requer uma boa governança e
gestão dos ativos de informação e tecnologia. Para
se obter essa governança, os Conselhos de
Administração, executivos e gestores devem tratar
a TI como qualquer outra parte significante do
negócio.



COBIT



COBIT

Criação de Valor = obter benefícios por
meio de otimização do uso de recursos e
dos riscos a um nível aceitável.



COBIT

Criação de Valor = obter benefícios por
meio de otimização do uso de recursos e
dos riscos a um nível aceitável.

Cada decisão de governança deve responder:

• Quem recebe os benefícios ?
• Quem assumeos riscos ?
• Quais são os recursos de TI necessários ?



COBIT

Cascata	de	Objetivos	(COBIT	5	Goals Cascate)

Objetivos	de	Negócio	em	Objetivos	de	TI

Objetivos	de	TI	em	Objetivos	para	Viabilizadores

Drives (direcionadores	ou	motivadores)	e	as	
necessidades	dos	stakeholders em	objetivos	de	
negócio	



COBIT	- Viabilizadores



COBIT

Estudo	de	Caso:

Lei nº 12.965, mais conhecida como o Marco Civil da Internet, que estabelece
princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil.

• Neutralidade da rede, em que o "responsável pela transmissão, comutação ou
roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados,
sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação. “ Isso
visa garantir que todos os conteúdos e usuários sejam tratados da mesma maneira.

As empresas de telecomunicações, que proveem o acesso à Internet, podem ter uma
oferta diversificada de banda, mas não podem bloquear ou limitar a velocidade de
tráfego, dentro do pacote de banda contratado, para determinados aplicativos, sites
ou conteúdos na rede . Além disso, a lei determina que as operadoras deverão garantir
a qualidade contratada da conexão à internet.



COBIT

Essa lei se torna um direcionador de stakeholders influencia as
necessidades dos stakeholders: as dos usuários de internet (stakeholder
externo), que agora tem a garantia de que a qualidade de sua conexão
será conforme contratado, e caso não seja, poderá reclamar seus direitos,
e as do corpo diretivo da operadora de telecomunicações (stakeholder
interno), que precisa se preocupar em adaptar o negócio para atender a
essa obrigação (já que deverá modificar a oferta de seus serviços), pois
caso não cumpram, poderá ocorrer a perda de clientes, impactando na
criação de valor para o negócio.

Estudo	de	Caso:



COBIT

Necessidades dos Stakeholdersdesdobrados emObjetivos de Negócio

As necessidades dos stakeholders podem ser relacionadas a um conjunto de
objetivos de negócio genéricos definidos pelo COBIT 5.

O framework define 17 objetivos de negócio genéricos que podem ser
desenvolvidos usando as dimensões do Balanced Scoredcard (BSC) e
representam uma lista de objetivos comumente usados por uma
organização. Embora essa lista não seja exaustiva, a maioria dos objetivos
específicos de uma organização pode ser mapeada para um ou mais
objetivos de negócio genéricos.

Estudo	de	Caso:



BSC	(Balanced Scorecard)
As	4	perspectivas...



BSC	(Balanced Scorecard)
MAPA	ESTRATÉGICO



COBIT

Estudo	de	Caso:

O	relacionamento	do	objetivo	de	negócio	com	os	três	objetivos	principais	de	governança	– realização	
de	benefícios,	otimização	de	risco	e	otimização	de	recursos (‘P’	indica	relacionamento	primário	e	‘S’	
relacionamento	secundário).	



COBIT

Estudo	de	Caso:

Objetivos de Negócio desdobrados em Objetivos de TI

O alcance dos objetivos de negócio exige uma série de
resultados relacionados a TI, que são representados pelos
objetivosrelacionados a TI.

O COBIT 5 define 17 objetivos relacionados a TI, fornecendo
exemplos de métricas para mensurar cada um dos objetivos. As
métricas dos objetivos de TI podem ser vistas no detalhamento
do viabilizadorProcessos.



COBIT

Estudo	de	Caso:
Objetivos	de	TI	



COBIT
Estudo	de	Caso:

Objetivos de TI desdobrados emObjetivos de Viabilizadores

Alcançar os objetivos relacionados a TI requer a aplicação e uso bem-
sucedidos de um conjunto de viabilizadores.Viabilizadores incluem:

• Princípios, políticas e frameworks
• Processos
• Estruturas organizacionais
• Cultura,ética e comportamento
• Informação
• Serviços, infraestrutura e aplicações
• Pessoas,habilidades e competências

Para cada viabilizador, um conjunto de objetivos específicos e relevantes deve ser
definido para suportar os objetivos relacionados a TI.

Para o viabilizador Processos, por exemplo, os objetivos e suas métricas são fornecidos
nas descrições detalhadas de cada processo.



COBIT

• Integra a governança corporativa de TI dentro da
governança corporativa.

• Cobre todas as funções e processos requeridos
dentro da organização;

• Não foca apenas nas funções de TI, mas trata a
informação e tecnologia relacionadas como ativos
que precisam ser tratados como qualquer outro
ativo por todos na organização.

Por meio desse princípio, os gestores de negócio têm a responsabilidade de tratar a
TI como um ativo estratégico, gerenciando a TI da mesma forma como gerenciam os
outros ativos da organização.



COBIT

Quais são os recursos
organizacionais usados,
como:
• Princípios
• Estruturas
• Processo e Práticas

Área em que será
aplicada a governança.
Em toda a organização
ou em apenas uma
parte.

Quem está envolvido com a governança, o
que fazem e como interagem dentro do
escopo da governança.



COBIT

COBIT 5 é uma estrutura única e integrada,
porque integra todos os conhecimentos
anteriormente dispersos em diferentes
frameworks da ISACAe está alinhado com os
mais atuais e relevantes padrões e
frameworks utilizados.



COBIT

Para apoiar a governança e a gestão de TI
utilizando uma abordagem que engloba a
organização como um todo, incluindo
seus componentes e suas inter-relações,
o COBIT 5 define um conjunto de 7
viabilizadores.



COBIT	- Viabilizadores



COBIT

A governança assegura que as necessidades, as
condições e as opções dos stakeholders sejam
avaliadas para determinar os objetivos de
negócio a serem alcançados; define a direção
por meio de priorização e tomada de decisão; e
provê monitoramento de desempenho e
conformidade com relação aos objetivos.



COBIT

A gestão consiste em planejar, construir,
executar e monitorar atividades alinhadas com a
direção estratégica estabelecida pela governança
para atingir os objetivos de negócios. Na maioria
das organizações, a gestão é da responsabilidade
da gerência executiva, sob a liderança do chefe
diretor executivo (CEO)



COBIT

AS	7	FASES	PARA	IMPLEMENTAÇÃO	DO	CICLO	DE	VIDA



COBIT

AS	7	FASES	PARA	IMPLEMENTAÇÃO	DO	CICLO	DE	VIDA

FASE	1

• reconhecimento e concordância da necessidade de uma
iniciativa de implementaçãooumelhoria.

• Identifica os pontos de dor atuais e cria um desejo de
mudança nos níveis de gestão executiva



COBIT

AS	7	FASES	PARA	IMPLEMENTAÇÃO	DO	CICLO	DE	VIDA

FASE	2

• Defini o escopo da iniciativa de implementação ou
melhoria utilizando o mapeamento dos objetivos de
negócio com os objetivos de TI para os processos de TI.

• Identificação dos processos-chave em que se deve
concentrar.

• Iniciativas em larga escala devem ser estruturadas como
várias iterações do ciclo de vida – para qualquer iniciativa
de implementação superior a seis meses, há um risco de
perder o impulso e o foco dos stakeholders.



COBIT

AS	7	FASES	PARA	IMPLEMENTAÇÃO	DO	CICLO	DE	VIDA

• Identificação dos processos-chave emque se deve concentrar.

Situação	Atual
“AS-IS”

Mapeamento	de	
Objetivos	de	Negócio

Objetivos	de	TI

FASE	2



COBIT

AS	7	FASES	PARA	IMPLEMENTAÇÃO	DO	CICLO	DE	VIDA

FASE	3

• Uma meta de melhoria é definida e seguida por uma
análise mais detalhada para identificar as lacunas e as
possíveis soluções.

• Deve ser dada prioridade às iniciativas que são mais
fáceis de realizar e as susceptíveis de produzir os maiores
benefícios.



COBIT

AS	7	FASES	PARA	IMPLEMENTAÇÃO	DO	CICLO	DE	VIDA

FASE	3

Situação	Atual
“AS-IS”

Situação	Desejada
“TO	BE”

GAP



COBIT

AS	7	FASES	PARA	IMPLEMENTAÇÃO	DO	CICLO	DE	VIDA

FASE	4

• Planeja soluções práticas através da definição de projetos
apoiados por casos denegócios justificáveis.

• Um plano de mudança para execução é desenvolvido.

• Um caso de negócio bem desenvolvido ajuda a garantir
que os benefícios do projeto são identificados e
monitorados.



COBIT

AS	7	FASES	PARA	IMPLEMENTAÇÃO	DO	CICLO	DE	VIDA

FASE	5

• As soluções propostas são implementadas nas práticas do
dia-a-dia.

• As medidas podem ser definidas e o monitoramento
estabelecido, utilizando metas e métricas do COBIT para
garantir que o alinhamento de negócios seja alcançado e
mantido eo desempenho possa sermedido.



COBIT

AS	7	FASES	PARA	IMPLEMENTAÇÃO	DO	CICLO	DE	VIDA

FASE	6

• Incide sobre a operação sustentável dos viabilizadores
novos ou melhorados e o monitoramento da realização
dos benefícios esperados.



COBIT

AS	7	FASES	PARA	IMPLEMENTAÇÃO	DO	CICLO	DE	VIDA

FASE	7

• O sucesso global da iniciativa é revista, outras exigências
para a governança ou gestão de organizações de TI são
identificadas e a necessidade de melhoria contínua é
reforçada.



COBIT		- PROCESSOS



COBIT

ESTRUTURA	DO	PROCESSO

Ø Identificação	do	processo:	

• Label do Processo: o domínio (EDM, APO, BAI, DSS, MEA) e o
número do processo;

• Nome do Processo: brevedescrição do processo;
• Área do processo: governançaou gestão
• Nome de domínio



COBIT

ESTRUTURA	DO	PROCESSO

Ø Descrição – uma	visão	do	que	o	processo	faz	e	como	o	processo	
alcança	seu	propósito	

Ø Propósito	do	Processo	– descrição	geral	do	propósito	do	
processo	

Ø Informação	de	objetivos	em	cascata – referência	e	descrição	dos	
objetivos	relacionados	com	a	TI	que	são	essencialmente	
suportados	pelo	processo	e	métricas	para	medir	o	alcance	dos	
objetivos	relacionados	com	a	TI.	



COBIT

ESTRUTURA	DO	PROCESSO

Ø Objetivos	de	processos	e	métricas	– um	conjunto	de	metas	de	
processo	e	um	número	limitado	de	exemplo	de	métricas.	

Ø Matriz	RACI – uma	sugestão	de	atribuição	de	nível	de	
responsabilidade	por	práticas	de	processos	para	diferentes	
funções	e	estruturas.	



COBIT

ESTRUTURA	DO	PROCESSO

Ø Descrição detalhada de práticas de processo – para cada prática:
• Títuloda Prática e descrição
• Entradas e saídas da prática, com indicação de origem e

destino
• As atividades de processo, detalhando aindamais as práticas

Ø Guias relacionados (related guidance) - associa cada processo
do COBIT a outros frameworks que podem ser usados para
implementar o processo.
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PROCESSOS	DE	GOVERNANÇA (EDM)

EDM01 - Assegurar o Estabelecimento e Manutenção do Framework de Governança

• Analisa e articula os requisitos para a governança corporativa de TI, coloca em prática
e mantém estruturas, princípios, processos e práticas, com clareza de
responsabilidades e autoridade para alcançar a missão, as metas e os objetivos da
organização.
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PROCESSOS	DE	GOVERNANÇA (EDM)

EDM02 - Assegurar a Entrega de Benefícios

• Otimiza a contribuição de valor para o negócio a partir dos processos de negócios,
serviços e ativos de TI resultantes de investimentos realizados pela TI a custos
aceitáveis.
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PROCESSOS	DE	GOVERNANÇA (EDM)

EDM03 - Assegurar a Otimização de Riscos

• Assegura que o apetite e tolerância a riscos da organização são compreendidos,
articulados e comunicados e que o risco ao valor da organização relacionado ao uso
de TI é identificado e controlado.
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PROCESSOS	DE	GOVERNANÇA (EDM)

EDM04 - Assegurar a Otimização de Recursos

• Assegura que as capacidades adequadas e suficientes relacionadas à TI (pessoas,
processos e tecnologia) estão disponíveis para apoiar os objetivos da organização de
forma eficaz a um custo ótimo.
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PROCESSOS	DE	GOVERNANÇA (EDM)

EDM05 - Assegurar a Transparência para as partes interessadas

• Assegura que a medição e relatórios de desempenho e conformidade da TI
corporativa sejam transparentes para os stakeholders aprovarem as metas, métricas e
as ações corretivas necessárias.



üGeralmente	ocupa	90%	do	tempo	do	Responsável	pela	Implantação

üAfeta	todas	as	partes	interessadas

üFator	determinante	de	sucesso	ou	fracasso

üCorrelação	direta	entre	a	capacidade	de	comunicação	e	o	desempenho	 do	projeto

COBIT
EDM05 - Assegurar a Transparência para as partes interessadas

Parte deste trabalho é elaborar um bom plano de comunicação.



http://youtu.be/T2cFkUXOXV4
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O	que	você	deve	fazer	com	PARTES	INTERESSADAS	durante	todo	o	projeto...

• Identificar	TODAS	elas

• Determinar	TODOS	os	seus	requisitos

• Determinar	suas	expectativas

• Determinar	seus	interesses

• Determinar	seu	nível	de	influência

• Planejar	como	você	se	comunicará	com	elas

• Comunicar-se	com	elas

• Gerenciar	suas	expectativas	e	influência

COBIT
EDM05 - Assegurar a Transparência para as partes interessadas

Parte deste trabalho é elaborar um bom plano de comunicação.



• Se	concentra	nas	necessidades	de	informações	e	comunicações	das	partes	
interessadas

• Um	conceito	básico	é	que	as	comunicações	devem	ser	eficientes	(	fornecendo	
apenas	as	informações	necessárias)	e	eficazes	(	fornecendo	 informações	nos	
formatos	certo,	no	momento	certo)

• Quem	deve	receber	quais	informações	?
• Quais	são	as	reais	necessidades	de	informação	?
• Qual	informação	é	necessária,	de	que	tipo	?
• Em	que	formato	e	meio	deve	ser	transmitida	a	informação	?
• Com	que	frequência	?
• Qual	é	o	fluxo	de	informações	?
• Que	barreiras	culturais	deverão	ser	consideradas	neste	processo	?
• Qual	barreira	linguística	pode	influenciar	este	processo	?

COBIT
EDM05 - Assegurar a Transparência para as partes interessadas

Parte deste trabalho é elaborar um bom plano de comunicação.



Tipos	de	Comunicação

• Escrita	Formal	(problemas	 complexos,	planos	de	gerenciamento,	TAP,	
memorandos,	 comunicação	a	grandes	distâncias)

• Verbal	Formal	(Palestras,	cursos,	treinamentos,	apresentações)

• Escrita	Informal	(E-mail,	bilhetes,	mensagens	de	texto,	mensagens	 instantâneas)

• Verbal	Informal	(Reuniões,	 conversas)

COBIT
EDM05 - Assegurar a Transparência para as partes interessadas

Parte deste trabalho é elaborar um bom plano de comunicação.



Modelos	de	Comunicação

Tipo	de	
Comunicação

Paralinguística

Não	verbal

Feedback
Escuta	ativa

Mensagem	
codificada	
enviada

Mensagem	
recebida	e	
decodificada

Emissor Receptor
Ruído

COBIT
EDM05 - Assegurar a Transparência para as partes interessadas

Parte deste trabalho é elaborar um bom plano de comunicação.



Planejando	o	Projeto		- Planejar	Gerenciamento	das	Comunicações

Observações	importantes....

Não	Verbal:	Cerca	de	55%	de	todas	as	comunicações	são	não	verbais	(baseiam-se	
em	maneirismo	 físico)

Paralinguística:	Altura	e	o	tom	de	voz	também	ajudam	na	transmissão	da	mensagem



Métodos	de	Comunicação

• Comunicação	Interativa	:	É	um	método	recíproco	e	pode	envolver	duas	ou	mais	
pessoas.	Uma	pessoa	fornece	informações,	as	outras	recebem	e,	em	seguida	
respondem.

• Comunicação	Ativa	(Push):	Envolve	um	fluxo	de	informações	em	sentido	único.	O	
emissor	fornece	as	informações	às	pessoas	que	precisam	delas,	mas	não	espera	
resposta.

• Comunicação	Passiva	(Pull):	O	gerente	de	projetos	coloca	informações	em	um	
local	central,	os	receptores	são	responsáveis	por	puxar(pull)	as	informações	desse	
local.

COBIT
EDM05 - Assegurar a Transparência para as partes interessadas

Parte deste trabalho é elaborar um bom plano de comunicação.



Reuniões
Dicas...	(ou	melhor	REGRAS)

• Defina	um	limite	de	tempo	e	cumpra-o
• Agende	 reuniões	 recorrentes	com	antecedência
• Reúna-se	com	a	equipe	 regularmente,	mas	não	exagere	a	frequência
• Tenha	um	objetivo	para	cada	reunião
• Crie	uma	pauta	com	colaboração	da	equipe
• Distribua	a	pauta	com	antecedência
• Limite-se	à	pauta
• Informe	as	pessoas	sobre	suas	responsabilidades	 com	antecedência
• Reúna	as	pessoas	certas
• Presida	e	lidere	a	reunião	com	um	conjunto	de	regras
• Designe	entregas	e	prazos	para	todas	as	tarefas	de	trabalho	resultantes	de	

reunião
• Documente	e	publique	as	atas	de	reunião

COBIT
EDM05 - Assegurar a Transparência para as partes interessadas

Parte deste trabalho é elaborar um bom plano de comunicação.



Canais	de	Comunicação

COBIT
EDM05 - Assegurar a Transparência para as partes interessadas

Parte deste trabalho é elaborar um bom plano de comunicação.



Canais	de	Comunicação	– Com	a	entrada	de	um	novo	membro	quantos	canais	de	
comunicação	passarão	a	existir	?

COBIT
EDM05 - Assegurar a Transparência para as partes interessadas

Parte deste trabalho é elaborar um bom plano de comunicação.



Planejando	o	Projeto		- Planejar	Gerenciamento	das	Comunicações

Planejar	Comunicações

Canais	de	Comunicação	– Com	a	entrada	de	um	novo	membro	quantos	canais	de	
comunicação	passarão	a	existir	?



Canais	de	Comunicação

N	*	(N	-1)
2

N	=	O	número	de	pessoas

COBIT
EDM05 - Assegurar a Transparência para as partes interessadas

Parte deste trabalho é elaborar um bom plano de comunicação.



Planejando	o	Projeto		- Planejar	Gerenciamento	das	Comunicações

Planejar	Comunicações

Barreiras	de	Comunicação

Geralmente	são:

• Ambientes	 ruidosos
• Distância
• Codificação	inadequada	da	mensagem
• Fazer	declarações	negativas
• Hostilidade
• Idioma
• Cultura



Reuniões	de	Acompanhamento

§ Regularidade
§ Discussão	dos	relatórios
§ Avaliação	de	desempenho
§ Acompanhamento	 dos	riscos
§ Ações	corretivas
§ Realinhamento	das	metas
§ Comunicação	aberta
§ Feedback	para	a	equipe
§ Atas	de	reunião	e	documentação

COBIT
EDM05 - Assegurar a Transparência para as partes interessadas

Parte deste trabalho é elaborar um bom plano de comunicação.
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PROCESSOS	DE	GERENCIAMENTO	(APO)

APO01	- Gerenciar	o	Framework	de	Gestão	de	TI	

Esclarece e mantém a missão e visão da governança de TI da organização.
Implementa e mantém mecanismos e autoridades para gerenciar a
informação eo uso da TI na organização.
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PROCESSOS	DE	GERENCIAMENTO	(APO)

APO02 - Gerenciar a Estratégia

Fornece uma visão holística do negócio e ambiente de TI atual, a direção
futura, e as iniciativas necessárias para migrar para o ambiente futuro
desejado.
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PROCESSOS	DE	GERENCIAMENTO	(APO)

APO03 - Gerenciar a Arquitetura Corporativa

Estabelece uma arquitetura comum que consiste em processos de
negócios, informações, dados, aplicação e tecnologia para realizar de
forma eficaz e eficiente as estratégias de negócio e de TI por meio da
criação de modelos e práticas-chave que descrevem arquitetura de linha
de base.
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PROCESSOS	DE	GERENCIAMENTO	(APO)

APO04 - Gerenciar a Inovação

Mantém uma consciência de TI e tendências de serviços relacionados,
identifica oportunidades de inovação e planeja como se beneficiar da
inovação em relação às necessidades do negócio. Influencia o
planejamentoestratégicoe as decisões de arquitetura corporativa.
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PROCESSOS	DE	GERENCIAMENTO	(APO)

APO05	- Gerenciar	o	Portfólio	

Executa o conjunto de orientações estratégicas para os investimentos alinhados
com a visão de arquitetura corporativa e as características desejadas do
investimento e considerar as restrições de recursos e de orçamento. Avalia,
prioriza programas e serviços, gerencia demanda dentro das restrições de
recursos e de orçamento, com base no seu alinhamento com os objetivos
estratégicos e risco. Move programas selecionados para o portfólio de serviços
para execução. Monitora o desempenho de todo o portfólio de serviços e
programas, propondo os ajustes necessários em resposta ao programa e
desempenho do serviço ou mudança de prioridades da organização.
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PROCESSOS	DE	GERENCIAMENTO	(APO)

APO06	- Gerenciar	Orçamento	e	Custos	

Administrar as atividades financeiras relacionadas a TI tantos nas funções
de negócios e de TI, abrangendo orçamento, gestão de custos e
benefícios e priorização dos gastos com o uso de práticas formais de
orçamento e de um sistema justo e equitativo de alocação de custos para
a organização.
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PROCESSOS	DE	GERENCIAMENTO	(APO)

APO07	- Gerenciar	Recursos	Humanos	

Fornece uma abordagem estruturada para garantir a estruturação ideal,
colocação, direitos de decisão e as habilidades dos recursos humanos.
Isso inclui a comunicação de papéis e responsabilidades definidas, planos
de aprendizagem e de crescimento, e as expectativas de desempenho,
com o apoio de pessoas competentes emotivadas.



Conceitos	importantes:

§ Criar	sistemas	de	reconhecimento	e	recompensa	é	uma	importante	função	de	recursos	
humanos	e	esses	sistemas	são	parte	obrigatória do	gerenciamento	de	projetos.

§ O	gerente	de	projetos	é	responsável	por	melhorar	a	s	competências	dos	membros	da	equipe.

§ O	gerenciamento	de	 recursos	humanos	é	realizado	principalmente	no	grupo		de	processos	
de	execução.

§ As	atividades	de	recursos	humanos	 	do	gerente	de	projetos	são	formais	e	exigem	
documentação.

§ Devem	existir	papéis	e	responsabilidades	formais	no	projeto,	que	incluam,	auxiliar	o	gerente	
de	projetos,	responsabilidades	em	reuniões	e	outros	trabalhos	não	relacionados	a	atividades.

APO07	- Gerenciar	Recursos	Humanos	
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Conceitos	importantes:

§ Os	projetos	são	planejados	pela	equipe	e	gerenciado	pelo	gerente	de	projetos.

§ O	gerente	de	projetos	planeja	formalmente	as	atividades	de	desenvolvimento	 da	equipe	com	
antecedência

§ O	gerente	de	projetos	deve	acompanhar	o	desempenho	 dos	membros	da	equipe

APO07	- Gerenciar	Recursos	Humanos	
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Descrição	dos	recursos	humanos	disponíveis

§ Competência	e	proficiência
§ Experiência	prévia
§ Interesses	pessoais
§ Características	pessoais
§ Disponibilidade

Os membros da equipe devem saber para quais pacotes de trabalho e atividades
foram designados, quais habilidades precisam ter, quando devem apresentar
relatórios, a quais reuniões devem comparecer e qualquer outro “trabalho” que
precisam fazer no projeto.

APO07	- Gerenciar	Recursos	Humanos	
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Cuidado	com	o...
EFEITO	HALO	

APO07	- Gerenciar	Recursos	Humanos	
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Quem	faz	o	quê	?

Quem	decide	o	quê	?

Quais	são	as	responsabilidades	de	cada	um	?

Quais	as	competências	necessárias	?

Os	papéis	devem	estar	claramente	designado	aos	stakeholders apropriados.

É	interessante	utilizar	ferramentas	como	Matriz		de	Responsabilidade	 	e	
Organograma	do	Projeto	nesta	definição.

APO07	- Gerenciar	Recursos	Humanos	
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Papéis	e	Responsabilidades	– Matriz	de	Responsabilidade

Fonte:	PMBOK	4º	edição,	pg.221

APO07	- Gerenciar	Recursos	Humanos	
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Papéis	e	Responsabilidades	 – Organograma	do	Projeto

Fonte:	PMBOK	4º	edição,	pg.220

APO07	- Gerenciar	Recursos	Humanos	
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O	plano	de	recursos	humanos	 inclui:

§ Papéis	e	responsabilidades	

§ Organograma	do	projeto

§ Plano	de	gerenciamento	de	pessoal

APO07	- Gerenciar	Recursos	Humanos	

COBIT



§ Plano	de	mobilização	do	pessoal	(De	onde	eles	vêm	?)
§ Calendário	dos	recursos	(Quais	pessoas	estarão	disponíveis	?	Quando	elas	serão	
utilizadas	?)

§ Plano	de	liberação	do	pessoal	
§ Necessidade	de	treinamento	do	pessoal
§ Reconhecimento	e	recompensas	(O	que	são	?	Quais	os	critérios	?)
§ Conformidade	 (	Como	o	projeto	cumprirá	normas	relacionadas	ao	RH	?)
§ Segurança	(Quais	políticas	protegem	os	recursos	?)

APO07	- Gerenciar	Recursos	Humanos	
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Habilidades	Interpessoais:

S
O
F
T

S
K
I
L
L
S

Conhecimentos	
culturais	e	
políticos

Comunicação Processo	
decisório

Negociação Influência Motivação

Outros...

APO07	- Gerenciar	Recursos	Humanos	
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Treinamento:
§ Inclui	atividades	necessárias	para	aprimorar	as	competências	dos	membros	da	
equipe	do	projeto

§ Pode	ser	formal	ou	informal
§ Coaching,	 ...
§ Custo	é	do	projeto

Atividades	de	Construção	da	Equipe:
§ Pode	ser	desde	 reuniões	rápidas	no	projeto	até	treinamentos	experiencial	ao	ar	
livre	com	facilitadores	profissionais

§ Estimula	a	comunicação	para	desenvolvimento	 da	confiança	e	estabelecimento	de	
boas	relações	de	trabalho

APO07	- Gerenciar	Recursos	Humanos	
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O	desenvolvimento	da	equipe,	é	uma	ciência,	há	até	estágios	formalmente	
identificados	de	formação	e	desenvolvimento	de	equipes.

Formação

Conflito

Acordo

Desempenho

Dispersão

APO07	- Gerenciar	Recursos	Humanos	
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Regras	Básicas:
§ Definem	expectativas	claras	sobre	o	comportamento	aceitável	dos	membros	da	
equipe	do	projeto

§ Diretrizes	claras	desde	o	início	reduzem	equívocos	e	aumenta	a	produtividade
§ A	discussão	de	regras	básicas	permite	que	membros	da	equipe	descubram	quais	
valores	são	importantes	para	os	outros

Agrupamento:
§ Aprimora	a	capacidade	de	trabalhar	em	equipe
§ Facilita	a	comunicação
§ Podem	ser	por	salas	de	reunião	do	projeto,	 locais	para	divulgação	de	artefatos	do	
projeto,	 salas	de	comando	(War	Room)

APO07	- Gerenciar	Recursos	Humanos	
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Reconhecimentos e Recompensas:

§ Parte do processo de desenvolvimento da equipe envolve o reconhecimento do
comportamento desejável. Os planos originais sobre maneiras de premiar
pessoas são desenvolvidos durante o Processo de Gestão de Plano de Recursos
Humanos. É importante reconhecer que a recompensa particular dada a
qualquer indivíduo só será eficaz se satisfaz uma necessidade que é valorizado
por esse indivíduo.

APO07	- Gerenciar	Recursos	Humanos	
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Observações	e	Conversas
§ Usadas	para	manter	o	contato	com	o	trabalho	e	as	atitudes	dos	membros	da	
equipe	do	projeto

§ Ação	PRÓATIVA	!

Avaliações	de	Desempenho	do	Projeto
§ Feedback	construtivo	para	membros	da	equipe	do	projeto

Gerenciamento	de	Conflitos
§ Os	conflitos	são	inevitáveis	em	um	ambiente	de	projeto
§ As	origens	dos	conflitos	podem	incluir	recursos	escassos,	prioridades	de	
cronograma	e	estilos	de	trabalho	pessoais

§ Um	gerenciamento	de	conflitos	bem	sucedidos	resulta	em	maior	
produtividade	e	em	relacionamento	de	trabalho	positivos

APO07	- Gerenciar	Recursos	Humanos	
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§ O	conflito	é	natural	e	força	uma	busca	de	alternativas

§ O	conflito	é	uma	questão	de	equipe

§ A	abertura	resolve		conflitos

§ A	resolução	de	conflitos	deve	se	concentrar	em	questões		e	não	em	
personalidade	e

§ A	resolução	de	conflitos	deve	se	concentrar	no	presente	e	não	no	passado

Fonte:	PMBOK	4º	edição,	pg.239

APO07	- Gerenciar	Recursos	Humanos	
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CONFLITO



CONFLITO



O	Gerente	de	projeto	por	evitar	conflitos	pelas	seguintes	ações:

§ Informar	(e	relembrar	)	à	equipe
§ Exatamente	para	onde	o	projeto	está	direcionado
§ As	restrições	e	objetivo	do	projeto
§ O	conteúdo	 do	TAP
§ Mudanças
§ Decisões	Importantes

§ Designar	o	trabalho	com	clareza		e	sem	responsabilidades	 sobrepostas
§ Tornar	as	tarefas	desafiadoras	(sempre	que	possível)
§ Seguir	as	boas	práticas	de	gerenciamento	de	projetos

APO07	- Gerenciar	Recursos	Humanos	
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As	sete	origens	de	Conflitos	em	ordem	de	frequência:

1º)	Cronogramas
2º)	Prioridades	 do	Projeto
3º)	Recursos
4º)	Opiniões	Técnicas
5º)	Procedimentos	 Administrativos
6º)	Custo
7º)	Personalidade

APO07	- Gerenciar	Recursos	Humanos	
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COBIT

PROCESSOS	DE	GERENCIAMENTO	(APO)

APO08	- Gerenciar	as	Relações	

Gerencia	o	relacionamento	entre	o	negócio	e	TI	de	uma	maneira	formal	e	
transparente,	que	garanta	foco	na	realização	de	um	objetivo	comum.	



COBIT

PROCESSOS	DE	GERENCIAMENTO	(APO)

APO09 - Gerenciar os Acordos de Nível de Serviço

Alinha serviços de TI e níveis de serviço com as necessidades e
expectativas da organização, incluindo identificação, especificação,
projeto, publicação, acordo, e acompanhamento de serviços de TI, níveis
de serviço e indicadores de desempenho.
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APO09 - Gerenciar os Acordos de Nível de Serviço

ACORDO					X				CONTRATO
Entendimento formal entre um
Provedor de Serviço e um Cliente
ou outro Provedor de Serviço de
uma área interna.

• Define METAS

• NÃO tem valor LEGAL

Documento descrevendo o
entendimento formal entre um
Provedor de Serviço e um
Fornecedor.

• OBRIGAÇÕES no atendimento
dasMETAS

• Possui VALOR LEGAL



COBIT
APO09 - Gerenciar os Acordos de Nível de Serviço
Acordo	de	Nível	de	Serviço	(ANS)		X	Acordo	de	Nível	Operacional	(ANO)		X	Contrato	de	Apoio	(CA)

CLIENTE

ANS CNS

PROVEDOR	DE	
SERVIÇO	DE	TI

ANO CA

ÁREA	INTERNA

FORNECEDOR

FORNECEDOR

Terceirizado

Fornecimento	
Externo

Fornecimento	Interno
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APO09 - Gerenciar os Acordos de Nível de Serviço

ATIVIDADES	DO	GERENCIAMENTO	DE	NÍVEL	DE	SERVIÇO

• Determinar, Negociar e Documentar os requisitos de qualidade para serviços
novos ou alterados através dos Requisitos de Nível de Serviços (RNS)

• Medir e Monitorar a performance dos Serviços para analise e comparação com as
metas acordadas

• Medir e Gerenciar a satisfaçãodos clientes dos serviços de TI

• Gerar relatórios de monitoramento

• Conduzir avaliações de monitoramento e instigar melhorias (Cilco de Melhoria
Continuada)

• Desenvolver, manter e Operar procedimentos de identificação e resolução de
conflitos sobre ANS



COBIT
APO09 - Gerenciar os Acordos de Nível de Serviço

O	QUE	O	ANS	DEVE	TER	(NO	MÍNIMO...)

O	QUE	?

• Qual	o	serviço	que	está	sendo	objeto	deste	acordo?	

• Quais	são	as	exclusões	?	

• “Stop	SLA”	(ou	pausa	no	ANS)	?



COBIT
APO09 - Gerenciar os Acordos de Nível de Serviço

O	QUE	O	ANS	DEVE	TER	(NO	MÍNIMO...)

O	QUE	? QUANDO	?

• Quando	o	serviço	deve	ser	fornecido	(Disponibilidade)?	



COBIT
APO09 - Gerenciar os Acordos de Nível de Serviço

O	QUE	O	ANS	DEVE	TER	(NO	MÍNIMO...)

O	QUE	? QUANDO	?

• Qual quantidade e com qual desempenho o serviço será
entregue. Ou seja, requisitos de capacidade (por exemplo:
Taxas de resposta, número máximo de
transações simultâneas, usuários concorrentes, etc.)

QUANTO		?



COBIT
APO09 - Gerenciar os Acordos de Nível de Serviço

O	QUE	O	ANS	DEVE	TER	(NO	MÍNIMO...)

O	QUE	? QUANDO	?

• Papeis	e	responsabilidades	(Provedor	e	Cliente)	?

• Suporte	ao	Cliente	?

• Reporte	e	análise	crítica	do	serviço	?

• Canal	de	Reclamação	?

QUANTO		? COMO	?



COBIT

PROCESSOS	DE	GERENCIAMENTO	(APO)

APO10 - Gerenciar Fornecedores

Gerencia serviços relacionados a TI prestados por todos os tipos de
fornecedores para atender às necessidades organizacionais, incluindo a
seleção de fornecedores, gestão de relacionamentos, gestão de contratos
e revisão e monitoramento de desempenho de fornecedores para a
efetividade e conformidade.



Planejar Gerenciamento das Aquisições é o processo de documentação das decisões de
aquisição do projeto, especificando a abordagem e identificação de potenciais
vendedores.

A principal vantagem deste processo é que determina se existirá aquisição de apoio
externo ao projeto, e se assim, o que, como, quanto será necessário, e quando adquirir.

Fonte:	PMBOK	5º	edição,	pg.	358

COBIT



Responsabilidades	do	Gerente	de	Projetos

§ Conhecer	as	políticas	de	aquisição/compras	da	empresa

§ Decidir	se	faz	ou	compra	(análisemake or buy)

§ Entender	os	termos	e	as	condições	contratuais

§ Conhecer	os	vários	tipos	de	contrato	(Preço	Fixo,	Custo	Reembolsável	+	
Remuneração,	Tempo	e	Material)

§ Administrar	os	riscos,	utilizando	o	contrato	para	mitigar	ou	transferir	parte	deles	
sempre	que	possível

COBIT



O	processo	Planejar	Aquisições	inclui	as	seguintes	atividades:

§ Realizar	a	analise	de	fazer	ou	comprar

§ Criar	um	plano	de	Gerenciamento	de	Aquisições

§ Criar	uma	declaração	de	trabalho	da	aquisição	para	cada	aquisição

§ Selecionar	um	tipo	de	contrato	para	cada	aquisição

§ Criar	os	documentos	de	aquisição

§ Determinar	os	critérios	de	seleção	da	fonte

COBIT



O	processo	Planejar	Aquisições	inclui	as	seguintes	atividades:

§ Realizar	a	analise	de	fazer	ou	comprar

§ Um	dos	principais	motivos	de	comprar	é	reduzir	o	risco	das	restrições	do	
projeto,	mas	pode	ser	uma	decisão	porque	custa	menos,	habilidades	
internas	indisponíveis,	 mais	eficiente,	focalizar	em	outros	pacotes	de	
trabalho

§ É	melhor	 fazer	se:
§ Você	deseja	manter	o	controle
§ O	trabalho	envolve	informações	ou	procedimentos	 proprietários
§ Se	você	deseja	desenvolver	as	habilidades	necessárias	durante	a	
construção

COBIT



O	processo	Planejar	Aquisições	inclui	as	seguintes	atividades:

§ Realizar	a	analise	de	fazer	ou	comprar

Praticando...

Você esta tentando decidir se é melhor comprar ou alugar um item para seu projeto.
O custo diário do item é de R$120,00, o custo de investimento para compra é de
R$1000,00 e um custo diário de R$20,00. Quanto tempo será necessário para que o
custo do aluguel seja igual ao custo da compra ?

COBIT



O	processo	Planejar	Aquisições	inclui	as	seguintes	atividades:

§ Criar	um	plano	de	Gerenciamento	de	Aquisições

§ Descreve	o	processo	de	aquisição	do	ponto	de	vista	de		como	será	planejado,	
executado	e	controlado.

COBIT



O	processo	Planejar	Aquisições	inclui	as	seguintes	atividades:

§ Criar	uma	declaração	de	trabalho	da	aquisição	para	cada	aquisição

§ Determinação	do	escopo	do	trabalho	realizado	em	cada	aquisição

§ Deve	ser	feito	com	auxílio	da	EAP

§ Deve	ser	o	mais	clara,	completa	e	concisa		possível,	além	de	descrever	todo	o	
trabalho	e	todas	as	atividades	que	o	fornecedor	deverá	completar	(incluindo	
reuniões,	 relatórios	e	todas	as	comunicações)

COBIT



O processo Planejar Aquisições inclui as seguintes atividades:

§ Tipos de declaração de trabalho da aquisição

§ Desempenho: Determina que o produto final deve ser capaz de realizar, em vez
de como deve ser construído ou quais devem ser suas características de design
(Ex: Quero uma estrutura de bombeamento com vazão de 120 m3 /segundo)

§ Funcional: Determina a finalidade ou o resultado, em vez de procedimentos ou
abordagens específicas (Ex: Quero um dormitório com 25 camas individuais de
tamanho 0.90m por 2.10m)

§ Design: Determina exatamente qual trabalho deve ser realizado (Ex: Construa
exatamente como nesta planta)

COBIT



O	processo	Planejar	Aquisições	inclui	as	seguintes	atividades:

§ Selecionar	um	tipo	de	contrato	para	cada	aquisição

§ O	tipo	de	contrato	deve	considerar	as	seguintes	condições:

§ O	que	está	sendo	adquirido	 (produto	 ou	serviço)
§ Se	a	declaração	de	trabalho	esta	completa
§ O	nível	de	esforço	e	conhecimento	que	o	comprador	pode	dedicar	a	gerenciar	
o	fornecedor

§ O	mercado	ou	a	economia
§ Padrões	da	indústria	para	o	tipo	de	contrato	usado

COBIT



O	processo	Planejar	Aquisições	inclui	as	seguintes	atividades:

§ Tipos	de	contrato	para	cada	aquisição.	Categorias:

§ Preço	Fixo

§ Tempo	e	material

§ Custos	Reembolsáveis

COBIT



O	processo	Planejar	Aquisições	inclui	as	seguintes	atividades:

§ Tipos	de	contrato:	Preço	Fixo

§ Usado	para	adquirir	produto/serviço	 com	especificações	ou	requisitos	bem	
definidos

§ Quando	há	concorrência	suficiente	para	determinar	um	preço	fixo	justo	e	
razoável	antes	do	início	do	 trabalho

§ Se	os	custos	forem	maiores	do	que	o	acertado,	o	fornecedor	deve	arcar	com	o	
prejuízo

COBIT



Planejando	o	Projeto		- Gerenciamento	de	Aquisições	do	Projeto

O	processo	Planejar	Aquisições	inclui	as	seguintes	atividades:
§ Tipos	de	contrato:	Preço	Fixo

Contrato de	Preço	Fixo:

Contrato	=	R$1.200.000,00

Contrato de	Preço	Fixo	com	Remuneração	de	Incentivo:

Contrato	=	R$1.100.000,00. Para	cada	mês	de	antecipação	do	término	do	projeto,	R$10.000,00	
adicionais	são	pagos	ao	fornecedor

Contrato de	Preço	Fixo	com	Remuneração	Concedida:

Contrato	=	R$1.100.000,00. Para	cada	mês	em	que	o	desempenho	 exceder	o	nível	planejado	em	
mais	de	20%,	R$5.000,00	serão	concedidos	ao	fornecedor,	com	uma	concessão	máxima	de	

R$70.000,00
Contrato de	Preço	Fixo	com	Ajuste	de	Preço	Econômico

Contrato	=	R$1.100.000,00. Aumento	de	preço	será	permitido	no	segundo	ano	com	base	no	índice	
de	preços	ao	consumidor	do	Brasil	referente	ao	primeiro	ano.		Ou,	Aumento	de	preço	será	

permitido	no	segundo	ano	para	compensar	o	aumento	de	preços	da	matéria	prima		referente	ao	
primeiro	ano	

Contrato de	Ordem	de	Compra:

Contrato	=	50	metros	lineares	de	fio	a	R$7,00	por	metro



Administrar	Aquisições	- Dicas

Contrato	de	Preço	Fixo
Estar atento a redução de escopo por parte do fornecedor
Estar atento a redução da qualidade por parte do fornecedor
Verificar se os custos do fornecedor são custos reais que foram incorridos e
não apenas custos futuros (a menos que haja um acordo especificando o
contrário)
Fique atento as ordens de mudança com preços excessivos
Procurar identificar equívocos no entendimento do escopo

COBIT



O	processo	Planejar	Aquisições	inclui	as	seguintes	atividades:

§ Tipos	de	contrato:	Tempo	e	Material

§ O	comprador	paga	por	hora	ou	por	item
§ Usados	quando	 o	nível	de	esforço	não	pode	ser	definido	 no	momento	da	
contratação

§ Possui	elementos	de	contrato	de	preço	fixo	e	de	contratos	de	custos	
reembolsáveis

COBIT



Planejando	o	Projeto		- Planejar	Gerenciamento	das	Aquisições

O	processo	Planejar	Aquisições	inclui	as	seguintes	atividades:

§ Tipos	de	contrato:	Tempo	e	Material

Contrato por	Tempo	e	Material:

Contrato	=	R$120,00 por	hora	mais	despesas	ou	materiais	a	preço	de	custo

COBIT



Administrar	Aquisições	- Dicas

Contrato	por	Tempo	e	Material
Orientar o fornecedor no dia a dia
Tentar obter entregas concretas
Assegurar que a duração do projeto não seja prorrogada
Assegurar queo número de horas dedicadas ao trabalhoseja razoável
Procurar identificar situações emque outra forma de contrato faça sentido

COBIT



O	processo	Planejar	Aquisições	inclui	as	seguintes	atividades:

§ Tipos	de	contrato:	Custos

§ Usado	quando	 o	escopo	exato	do	trabalho	é	incerto,	assim	os	custos	não	podem	
ser	estimados	com	precisão	suficiente	para	um	contrato	de	custo	fixo.

COBIT



Planejando	o	Projeto		- Planejar	Gerenciamento	das	Aquisições

O	processo	Planejar	Aquisições	inclui	as	seguintes	atividades:
§ Tipos	de	contrato:	Custos

Contrato de	Custos:

Contrato	=	Custo. Não	há	lucro

Contrato de		Custo	mais	Remuneração	ou	Custo	mais	Percentual	dos	Custos:

Contrato	=	Custo	mais	10%	dos	custos	como	remuneração

Contrato de	Custos	mais	Remuneração	Fixa

Contrato	=	Custo	mais	remuneração	de	R$100.000,00

Contrato de		Custo	mais	Remuneração	de	Incentivo

Contrato	=	Custo	Alvo	de	R$500.00,00	mais	Remuneração	alvo	de	R$50.000,00.	O	comprador	e	o	
fornecedor	compartilham	economias	ou	aumentos	,	sendo	80%	para	o	comprador	e	20%	para	o	

fornecedor

Contrato de		Custo	mais	Remuneração		Concedida

Contrato	=	Custo	mais	remuneração	básica	mais	R$5.000,00	em	cada	mês	que	a	produção	exceder	
100.000	unidades.	O	premio	máximo	de R$50.000,00



Planejando	o	Projeto		- Planejar	Gerenciamento	das	Aquisições

Praticando...

Contrato de		Custo	mais	Remuneração	de	Incentivo

Neste contrato de custos mais remuneração de incentivo, o custo estimado é de
R$210.000,00 e a remuneração em R$25.000,00. O projeto foi terminado e o comprador
concordou que os custos forma na realidade de R$200.000,00. Os custos do fornecedor
ficaram abaixo do estimado e o fornecedor compartilha a economia 80% para o
comprador e 20% para o fornecedor. Calcule a remuneração e os preços finais.

Custo-Alvo R$210.000,00

Remuneração	– Alvo R$25.000,00

Preço – Alvo R$	235.000,00

Proporção	de	Compartilhamento 80/20

Custo	Real R$200.000,00



Planejando	o	Projeto		- Planejar	Gerenciamento	das	Aquisições

Praticando...

Contrato de		Custo	mais	Remuneração	de	Incentivo

Neste contrato de custos mais remuneração de incentivo, o custo estimado é de
R$210.000,00 e a remuneração em R$25.000,00. O projeto foi terminado e o comprador
concordou que os custos forma na realidade de R$200.000,00. Os custos do fornecedor
ficaram abaixo do estimado e o fornecedor compartilha a economia 80% para o
comprador e 20% para o fornecedor. Calcule a remuneração e os preços finais.

Custo-Alvo R$210.000,00

Remuneração	– Alvo R$25.000,00

Preço – Alvo R$	235.000,00

Proporção	de	Compartilhamento 80/20

Custo	Real R$200.000,00

Remuneração	Final R$210.000,00	- R$200.000,00 =	R$10.000,00	
R$10.000,00	x	20%	=	R$2.000,00
Remuneração	Alvo	=	R$25.000,00	+	R$2.000,00	=	R$27.000,00

Custo	Total R$200.000,00	+	R$27.000,00 =	R$227.000,00



Administrar	Aquisições	- Dicas

Contrato	de	Custos	Reembolsáveis
Auditar todas as faturas
Assegurar que todos os custos sejam cobráveis e aplicáveis ao projeto
Verificar se o trabalhodo fornecedor está progredindo comeficiência
Estar atento ao acréscimo, por parte do fornecedor, de recursos que não
agregam valor e nem realizam trabalhoreal
Estar atento a desvios de recursos em relação ao propostooriginalmente
Estar atento a cobranças do fornecedor quenão constavam no plano original
Estimar novamente o custo do projeto

COBIT



O	processo	Planejar	Aquisições	inclui	as	seguintes	atividades:

§ Criar	os	documentos	de	aquisição

§ Após	a	criação	da	declaração	de	trabalho	e	a	escolha	do	tipo	de	contrato,	o	
comprador	pode	elaborar	o	documento	de	aquisição	que	descreve	suas	
necessidades	para	o	fornecedor.

§ Tipos	de	Documentos	de	Aquisição:

§ Solicitação	de	Proposta:	Uma	proposta	detalhada	de	como	o	trabalho	será	
realizado,	que	o	fará,	currículos,	experiência	da	empresa,	preço,	etc.

§ Convite	para	Licitação:	Geralmente	apenas	solicitam	o	preço	total	para	
executar	todo	o	trabalho

§ Solicitação	de	Cotação:	Cotação	de	preço	por	hora,	 item,	metro,	ou	outras	
unidades	de	medida

COBIT



O	processo	Planejar	Aquisições	inclui	as	seguintes	atividades:

§ Determinar	os	critérios	de	seleção	da	fonte

§ São	incluídos	no	plano	de	gerenciamento	de	Aquisições	para	proporcionar	 ao	
fornecedor	um	entendimento	 das	necessidades	do	comprador	e	ajudar	o	
fornecedor	a	decidir	se	deve	ou	não	apresentar	uma	proposta	para	trabalho	.

§ Podem	Incluir:

§ Número	de	anos	na	atividade
§ Estabilidade	Financeira
§ Entendimento	das	Necessidades
§ Capacidade	Técnica
§ Qualidade	de	desempenho	 anterior
§ Capacidade	de	Gerenciamento	de	Projetos
§ E	tudo	que	for	relevante	para	auxiliar	na	seleção	do	fornecedor	do	trabalho

COBIT



COBIT

PROCESSOS	DE	GERENCIAMENTO	(APO)

APO11 - Gerenciar a Qualidade

Define e comunica os requisitos de qualidade em todos os processos, os
procedimentos e os resultados das organizações, incluindo controles,
monitoramento contínuo, e o uso de práticas comprovadas e padrões na
melhoria contínua e esforços de eficiência.



COBIT

APO11 - Gerenciar a Qualidade

Identificar resultados e orientar sobre a
melhoria dos serviços unindo esforços
com os ciclos de Estratégia, Desenho,
Transição e Operação de Serviços para
criar e manter o valor dos serviços.



A	qualidade	é	um	grau	previsível	de	uniformidade	 e	dependência,	baixo	custo	e	
satisfação	no	mercado

Qualidade	é	aquilo	que	o	cliente	necessita	e	quer.

Necessidades	e	desejos	dos	clientes	estão	sempre	mudando,	 assim	é	necessário	
redefinir	especificações	constantemente.

APO11 - Gerenciar a Qualidade

W.	Edwards	Deming



Pontos	Chave	da	Teoria	de	Deming

§ Controle	estatístico	de	qualidade:
§ Permite	alcançar	a	previsão	dos	limites	de	variação,	baseando-se	em	um	número	de	dados	
coletados	em	experiências	passadas.

§ Participação	do	trabalhador	no	processo	de	decisão:
§ É	tarefa	do	gerenciamento	tornar	as	pessoas	mais	comprometidas	com	o	trabalho

§ Limitação	das	fontes	de	fornecimento:
§ A	inspeção	dos	bens	na	entrada	e	saída	é	ineficiente	e	cara
§ A	inspeção	não	melhora	a	qualidade	e	nem	a	garante
§ É	desejável	haver	um	número	limitado	de	fornecedores,	assim	existirá	maior	
comprometimento	no	fornecimento	e	simplificação	das	finanças

APO11 - Gerenciar a Qualidade

W.	Edwards	Deming



Ciclo	de	Melhoria	de	Deming
Plan – Do- Check -Act

APO11 - Gerenciar a Qualidade

W.	Edwards	Deming



A	Lei	de	Murphy

"Se	há	mais	de	uma	maneira	de	se	executar	uma	tarefa	ou	trabalho,	e	
se	uma	dessas	maneiras	resultar	em	catástrofe	ou	em	consequências	
indesejáveis,	certamente	essa	será	a	maneira	escolhida	por	alguém	
para	executá-la"

Contexto	da	Lei	de	Murphy

• Muphy comandava	testes	na	NASA	sobre	a	tolerância	do	corpo	 	humano	à	
desaceleração	da	gravidade.

• Os	sensores	que	deveriam	registrar	a	gravidade	falharam	devido	a	um	erro	na	
instalação.

Ciclo	de	Melhoria	de	Deming
Plan – Do- Check -Act

APO11 - Gerenciar a Qualidade
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• Metas	não	alcançadas	muitas	vezes	são	atribuídas	a	fatores	fora	da	nossa	área	de	ação

• Realmente	precisamos	de	um	plano	de	ação	para	cada	meta	que	temos?

“...	Guarde	isto	para	o	resto	de	sua	
vida:	TODA	META	DE	MELHORIA	
GERA	UM	PLANO	DE	AÇÃO.”

Prof.	Vicente	Falconi,	Gerenciamento	da	Rotina	do	
Trabalho	do	Dia-a-Dia,	capítulo	3,	página	45

INTRODUÇÃO Ciclo	de	Melhoria	de	Deming
Plan – Do- Check -Act

APO11 - Gerenciar a Qualidade



• No	caso	dos	Gestores	de	unidade,	 “há	mais	de	uma	maneira	de	se	executar	uma	tarefa	
ou	trabalho”	a	fim	de	alcançarem	metas.

• Para	evitar	o	desastre,	precisamos	escolher	a	melhor	forma	de	executar	estas	
atividades.

• Identificar	o	problema
• Estratificar	o	problema
• Analisar	a	causa	raiz	do	

problema
• Criar	um	plano	de	ação	

considerando	a	causa	raiz

INTRODUÇÃO Ciclo	de	Melhoria	de	Deming
Plan – Do- Check -Act

APO11 - Gerenciar a Qualidade



INTRODUÇÃO Ciclo	de	Melhoria	de	Deming
Plan – Do- Check -Act

APO11 - Gerenciar a Qualidade



Ciclo	de	Melhoria	de	Deming
Plan – Do- Check -Act

APO11 - Gerenciar a Qualidade



Estes 2 modelos funcionam da seguinte maneira:

Nossa performance
está no patamar
A...

A
B

... Mas queremos
atingir o nível B

C

Criaremos	um	
plano	de	ação,	
executaremos	e	
verificaremos	se	
ele	deu	resultado.

O	novo	modo	de	
trabalho	virará	um	
padrão.	
Executaremos	o	
padrão	até	que...

...	Precisamos	
alcançar	o	nível	C	
e	pensar	em	nova	

melhoria

INTRODUÇÃO Ciclo	de	Melhoria	de	Deming
Plan – Do- Check -Act

APO11 - Gerenciar a Qualidade



De modo geral:

Nível 
atual

Nível 
desejado

S

DC

A

P

DC

A

Novo 
nível 

desejado
P

DC

A
S

DC

A

Mantém

Mantém

INTRODUÇÃO Ciclo	de	Melhoria	de	Deming
Plan – Do- Check -Act

APO11 - Gerenciar a Qualidade
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• As	ferramentas	da	qualidade	nos	ajudam	a	identificar	a	causa	raiz	de	um	problema.

É	sempre	necessário	usar	as	ferramentas	da	qualidade?

• Em	que	condições?

Quando	já	conhecemos	a	causa	raiz	do	problema,	então	não	
precisamos	usar	as	ferramentas	da	qualidade.

• Entretanto,	se	afirmamos	conhecer	as	causas	raízes	de	um	problema,	possivelmente	 já	
aplicamos	as	ferramentas	da	qualidade	em	algum	momento	passado.

FERRAMENTAS	BÁSICAS	DA	QUALIDADE	– UMA	BREVE	REVISÃO	Ciclo	de	Melhoria	de	Deming
Plan – Do- Check -Act
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As	ferramentas	da	qualidade	mais	utilizadas:

Gráfico	Sequencial

• Evolução	de	um	problema	no	 tempo
• Detecção	de	tendências e	

sazonalidades

Gráfico	de	Pareto

• Ajuda	a	separar	dentre	os	problemas	
que	temos,	os	mais	significativos,	o	que	
mais	impactam	o	nosso	 resultado.

FERRAMENTAS	BÁSICAS	DA	QUALIDADE	– UMA	BREVE	REVISÃO	Ciclo	de	Melhoria	de	Deming
Plan – Do- Check -Act
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As	ferramentas	da	qualidade	mais	utilizadas:

Espinha	de	Peixe

• Nos	ajuda	a	organizar	um	brainstorming
para	encontrarmos	as	hipóteses	mais	
fortes	para	o	problema	priorizado.

Análise	G.U.T.

• Ajuda	a	fazer	uma	priorização	das	
hipóteses	mais	fortes	para	o	problema	
priorizado.

• Se	muitas	hipóteses	foram	levantadas,	
pode	ser	necessário	descartar	algumas,	
pelo	menos	momentaneamente.

FERRAMENTAS	BÁSICAS	DA	QUALIDADE	– UMA	BREVE	REVISÃO	Ciclo	de	Melhoria	de	Deming
Plan – Do- Check -Act
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As	ferramentas	da	qualidade	mais	utilizadas:

Matriz	dos	5	Porquês

• Por	uma	sucessão	da	pergunta	“Por	
que?”,	 chegamos	à	causa	raiz	das	
hipóteses	 levantadas	na	espinha	de	
peixe.

Análise	de	Riscos

• Quando	estabelecemos	um	plano	de	
ação,	alguns	fatores	podem	 impedir	a	
correta	implementação	dele.

• Quando	analisamos	os	riscos	
antecipadamente,	podemos	 tratá-los	
antes	que	ocorram	de	fato.

FERRAMENTAS	BÁSICAS	DA	QUALIDADE	– UMA	BREVE	REVISÃO	Ciclo	de	Melhoria	de	Deming
Plan – Do- Check -Act
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Analise	o	histórico	do	problema	
e	defina	sua	lacuna

Problema	
focado?

SIM

NÃO

Levante	hipóteses

Muitas	
hipóteses

?

SIM

NÃO

FERRAMENTAS	BÁSICAS	DA	QUALIDADE	– UMA	BREVE	REVISÃO	Ciclo	de	Melhoria	de	Deming
Plan – Do- Check -Act
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ELABORAÇÃO	DE	PLANOS	DE	AÇÃO

256

• Todo	bom	plano	de	ação	precisa	responder	a	algumas	perguntas	importantes.	São	elas:

What =	O	que
How =	Como
Why =	Por	que
Who =	Quem
When =	Quando
Where =	Onde
HowMuch =	Quanto

Ciclo	de	Melhoria	de	Deming
Plan – Do- Check -Act

APO11 - Gerenciar a Qualidade



• Algumas	atividades	não	necessitam	de	uma	equipe	para	a	execução	;	outras,	
mandatoriamente	precisarão	de	um	consenso	da	equipe.

Levantamento	
de	dados	
históricos

Ferramenta:
• Gráfico	sequencial

Análise	
exploratória	de	

dados

Ferramenta:
• Gráfico	de	Pareto

Levantamento	
de	ideias

Ferramenta:
• Espinha	de	Peixe
• Análise	G.U.T.
• Matriz	dos	5	Por	ques

Criação	do	
Plano	

propriamente	
dito

Tempo	estimado:	30	min Tempo	estimado:	30	min Tempo	estimado:	de	2,5h	a	1d Tempo	estimado:	de	1h	a	1d

Tempo	estimado	total:	de	4,5h	a	21h

ELABORAÇÃO	DE	PLANOS	DE	AÇÃO Ciclo	de	Melhoria	de	Deming
Plan – Do- Check -Act
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COBIT

PROCESSOS	DE	GERENCIAMENTO	(APO)

APO12 - Gerenciar os Riscos

Identificar continuamente, avaliar e reduzir os riscos relacionados a TI
dentro dos níveis de tolerância estabelecidos pela diretoria executiva da
organização.



RISCOS



§ Os	riscos	são	identificados	e	gerenciados	a	partir	da	iniciação	e	são	continuamente	
atualizados		ou	acrescentados		enquanto	o	projeto	está	em	progresso.

§ Até	90%	das	ameaças	identificadas	no	processo	de	gerenciamento	dos	riscos	
podem	ser	eliminada

§ Todos	devem	ser	envolvidos	na	identificação	dos	riscos

COBIT

APO12 - Gerenciar os Riscos



Identificar	Riscos	é	o	processo	que	determina	quais	riscos	podem	afetar	o	projeto	e	
documentar	 suas	características.

üProcesso	contínuo	e	interativo
üOs	riscos	devem	ser	validados
üQuanto	mais	cedo	começar,	melhor
üQuanto	mais	riscos	identificados,	melhor
üSeja	específico
üNão	tente	trazer	tudo	de	uma	só	vez
üProduza	uma	lista	de	riscos

COBIT

APO12 - Gerenciar os Riscos



Ameaças	X	Oportunidades

Um	evento	de	Risco	é	algo	IDENTIFICADO	antecipadamente	que	pode	ou	não	
acontecer.

§ AMEAÇAS:	O	que	pode	dar	errado	ou	ter	impacto	negativo	no	projeto

§ OPORTUNIDADES:	Impactos	positivos	no	projeto

§ Ex:	Se	oferecermos	treinamento	para	melhorar	a	eficiência,	o	pacote	de	
trabalho	XYZ	pode	 terminar	2	dias	antes	do	esperado

§ Se	pudermos	 combinar	os	pedidos	do	equipamento	XPTO	para	comprar	mais	20	
itens	de	uma	vez,	o	custo	será	15%	menor	por	item	planejado

COBIT

APO12 - Gerenciar os Riscos



Categoria	de	Riscos

ANALOGIA	
(Projetos	
Anteriores)

EAR

Brainstorming

Técnica	
Delphi

SWOT

Revisão	e	
descrição	dos	

Riscos

Categorização

Lista	de	Riscos
(Categorizados)

Novos	Riscos

COBITAPO12 - Gerenciar os Riscos



Planejando	o	Projeto		- Identificar	Riscos

Categoria	de	Riscos...Exemplo:	Estrutura	Analítica	de	Riscos	(EAR)

COBIT

APO12 - Gerenciar os Riscos



Análise	Qualitativa	de	Riscos
É	uma	análise	subjetiva	dos	riscos	identificados.

Analisar	Probabilidade	e	Impacto	no	Projeto

Probabilidade:	Qual	é	a	chance	que	o	risco	ocorra	?

Impacto:	Consequência	que	trará	ao	projeto	se	o	risco	ocorrer
Usar	indicadores	subjetivos	 (alto,	médio,	baixo)
Associar	a	valores	numéricos
Ex:	Alto:	0.9		Médio:0.5	 	Baixo	0.1

Os	valores	numéricos	são	definidos	pela	
organização	e	podem	ser	adequados	a	um	
projeto	específico.

COBIT
APO12 - Gerenciar os Riscos



Analisar	Probabilidade	e	Impacto	no	Projeto

EXPOSIÇÃO	AO	RISCO	=	PROBABILIDADE	X	IMPACTO

COBIT
APO12 - Gerenciar os Riscos





Fonte:	PMBOK	4º	edição,	pg.292

COBIT
APO12 - Gerenciar os Riscos



Registro	de	Riscos	(atualizações)
Resultado:	Classificação	geral	dos	Riscos	do	Projeto

§ Quais	serão	tratados	?

§ Avaliação	da	urgência	dos	risco

§ Quais	serão	analisados	de	forma	quantitativa	?

COBIT
APO12 - Gerenciar os Riscos



Análise	Quantitativa	de	Riscos
A	finalidade	da	analise	quantitativa	dos	riscos	é:

§ Determinar	quais	eventos	de	risco	exigem	uma	resposta
§ Determinar	o	risco	geral	do	projeto	 (	exposição	a	risco)
§ Determinar	a		probabilidade	 quantificada	de	cumprir	os	objetivos	do	projeto	(por	
exemplo:	“Temos	apenas	60%	de	chance	de	terminar	o	projeto	no	prazo	solicitado	
pelo	cliente	”

§ Determinar	as	reservas	de	custo	e	cronograma
§ Identificar	os	riscos	que	exigem	mais	atenção
§ Criar	metas	de	custos,	cronograma	e	escopo	alcançáveis

A analise QUALITATIVA de riscos é uma AVALIAÇÃO SUBJETIVA ,
embora sejam usados números para classificação. A analise
QUANTITATIVA dos riscos é uma AVALIAÇÃO MAIS OBJETIVA ou
numérica.

COBIT
APO12 - Gerenciar os Riscos



Estratégias	de	Respostas	(Riscos	negativos)

Eliminar:	eliminar	o	risco,	evitando-o	totalmente

Aceitar:

ØPassiva:	Não	faz	nada,	apenas	documenta	e	só	trata	se	o	risco	ocorrer	

ØAtiva:	Cria	uma	reserva	de	contingência	(tempo,	dinheiro,	 recurso,	etc)	para	ser	
utilizada	caso	o	risco	ocorra.	Pode-se	criar	um	plano	de	contingência	para	ser	acionado	
caso	o	risco	ocorra.

Transferir:	passar	a	responsabilidade	 e	o	custo	(parcial	ou	total)	da	
consequência	para	um	terceiro

Mitigar:	reduzir	a	probabilidade	e/ou	o	impacto	do	 risco,	ação	
realizada	independente	 do	risco	ocorrer	ou	não

COBIT
APO12 - Gerenciar os Riscos



COBIT

PROCESSOS	DE	GERENCIAMENTO	(APO)

APO13 - Gerenciar a Segurança

Define, opera e monitora um sistema para a gestão de segurança da
informação.



COBIT

PROCESSOS	DE	GERENCIAMENTO	(BAI)

BAI01 - Gerenciar Programas e Projetos

Gerenciar todos os programas e projetos do portfólio de investimentos em
alinhamento com a estratégia da organização e de forma coordenada. Inicia,
planeja, controla e executa programas e projetos, e finaliza com uma revisão
pós-implementação.
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COBIT

PROCESSOS	DE	GERENCIAMENTO	(BAI)

BAI02 - Gerenciar a Definição de Requisitos

Identifica soluções e analisa os requisitos antes da aquisição ou criação para
assegurar que eles estão em conformidade com os requisitos estratégicos
corporativos que cobrem os processos de negócio, aplicações, informações/
dados, infraestrutura e serviços. Coordena com as partes interessadas
afetadas a revisão de opções viáveis, incluindo custos e benefícios, análise de
risco e aprovação de requisitos e soluções propostas.



Definição e	documentação das	funções e	funcionalidadesdo	projeto	e	do	produto	
necessárias para	atender às	necessidades	e		expectativas	das	partes	interessadas.

REQUISITOS:

• Incluem	as	necessidades	e	as	expectativas	do	patrocinador,	 cliente	e	outras	partes	
interessadas.

• Devem	ser	quantificadas	e	documentadas.

• Precisam	ser	obtidos,	analisados,	registrados	com	detalhes	suficientes	para	serem	
medidos.

• São	necessários	para	a	EAP,	Planejamento	de	custos,	cronograma	e	qualidade.

• Podem	ser	classificados	em:
• Requisitos	do	projeto
• Requisitos	do	produto

COBIT

BAI02 - Gerenciar a Definição de Requisitos



Documentação	de	Requisitos

Técnicas	aplicadas	a	coleta	de	requisitos	

• Técnicas	de	tomada	de	decisão	em	grupo

• Questionários	e	pesquisas

• Observação

• Protótipos

Fonte:	PMBOK	4º	edição,	pg.	107

COBIT

BAI02 - Gerenciar a Definição de Requisitos



Documentação	de	Requisitos

A	saída	da	documentação	dos	requisitos	devem	esclarecer	como	os	requisitos	atendem	às	
necessidades	do	negócio.

Elaborado	Progressivamente:	 Iterações	contínuas	até	que	as	linhas	de	base	sejam	definidas.

Os	requisitos	devem	ser:

• Não	ambíguos	 (mensuráveis	e	passíveis	de	testes)
• Investigáveis
• Completos
• Consistentes
• Aceitáveis	para	as	principais	partes	interessadas

Fonte:	PMBOK	4º	edição,	pg.	109-110

COBIT

BAI02 - Gerenciar a Definição de Requisitos



Documentação	de	Requisitos

A	saída	da	documentação	dos	requisitos	devem	esclarecer	como	eles	serão	analisados,	
documentados	e	gerenciados	do	início	ao	fim	do	projeto.

• Como	as	atividades		dos	requisitos	serão	planejadas,	rastreadas	e	relatadas
• Atividades	de	gerenciamento	de	configuração
• Processo	de	priorização	de	requisitos
• Métricas	do	produto	que	serão	utilizadas
• Estrutura	de	rastreabilidade

Deve	gerar	uma	Matriz	de	Rastreabilidade	dos	Requisitos

Fonte:	PMBOK	4º	edição,	pg.	111

COBIT

BAI02 - Gerenciar a Definição de Requisitos



Fonte:	PMBOK	5º	edição,	pg.	119

COBIT

BAI02 - Gerenciar a Definição de Requisitos



Documentação	de	Requisitos

O	sucesso	do	projeto	é	diretamente	influenciado	 pelo	esforço	dedicado	à	captura	dos	
requisitos	do	projeto	e	do	produto	e	ao	gerenciamento	dos	mesmos.

A	documentação	dos	 requisitos	inclui:

• Requisitos	funcionais
• Requisitos	não	funcionais
• Requisitos	de	qualidade
• Critérios	de	aceitação
• Impactos	em	outras	áreas
• Requisitos	de	suporte	e	treinamento
• Premissas	e	restrições	de	requisitos

COBIT

BAI02 - Gerenciar a Definição de Requisitos



Técnicas	aplicadas	a	coleta	de	requisitos	

• Entrevistas
• Formal	ou	informal
• Perguntas	espontâneas	ou	preparadas	previamente
• Individuais	ou	coletivas

• Dinâmicas	de	grupo
• Unem	as	partes	interessadas	pré-qualificadas	e	especialistas	no	assunto	para	

aprender	a	respeito	das	suas	expectativas	e	atitudes	sobre	o	produto,	 serviço	ou	
resultado	proposto.	Um	facilitador	pode	guiar	o	grupo	em	uma	discussão	ou	ser	
mais	informal	em	entrevistas	individuais

Fonte:	PMBOK	4º	edição,	pg.	107

COBIT

BAI02 - Gerenciar a Definição de Requisitos



Técnicas	aplicadas	a	coleta	de	requisitos	

• Oficinas

• Sessões	que	reúnem	as		partes	interessadas	em	um	grupo	multifuncional	 para	
definir	os	requisitos	de	um	produto.

• Permite	alcançar	mais	rapidamente	os	requisitos	multifuncionais	 e	conciliar	as	
diferenças

• Técnicas	de	criatividade	em	grupo
• Brainstorm – Técnica	usada	para	gerar	e	coletar	múltiplas		deias	relacionadas	aos	

requisitos	do	projeto	e	do	produto
• Técnica	Delphi	– Grupo	 de	especialistas	responde	questionário	e	fornece	

comentários	a	respeito	das	respostas	de	cada	rodada	de	coleta	de	requisitos.	
Para	manter	o	anonimato,	as	respostas	só	ficam	disponíveis	ao	facilitador.

• Outros...

Fonte:	PMBOK	4º	edição,	pg.	107
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COBIT

PROCESSOS	DE	GERENCIAMENTO	(BAI)

BAI03 - Gerenciar a Identificação e Construção de Soluções

Estabelece e mantém soluções identificadas em conformidade com os
requisitos da organização abrangendo design, desenvolvimento,
aquisição/terceirização e parcerias com fornecedores/vendedores. Gerencia
configuração, teste de preparação, testes, requisitos de gestão e manutenção
dos processos de negócio, aplicações, informações/dados, infra-estrutura e
serviços.



COBIT

PROCESSOS	DE	GERENCIAMENTO	(BAI)

BAI04 - Gerenciar a DisponibilidadeeCapacidade

Equilibra as necessidades atuais e futuras de disponibilidade, desempenho e
capacidade de prestação de serviços de baixo custo. Inclui a avaliação de
capacidades atuais, a previsão das necessidades futuras com base em
requisitos de negócios, análise de impactos nos negócios e avaliação de risco
para planejar e implementar ações para atender as necessidades
identificadas.



COBIT

PROCESSOS	DE	GERENCIAMENTO	(BAI)

BAI05 - Gerenciar a Implementação deMudança Organizacional

Maximiza a probabilidade de implementar com sucesso a mudança
organizacional sustentável em toda a organização de forma rápida e com
risco reduzido, cobrindo o ciclo de vida completo da mudança e todas as
partes interessadas afetadas no negócio e TI.



COBIT

PROCESSOS	DE	GERENCIAMENTO	(BAI)

BAI06 - Gerenciar Mudanças

Gerencia todas as mudanças de uma maneira controlada, incluindo
mudanças de padrão e de manutenção de emergência relacionadas com os
processos de negócio, aplicações e infraestrutura. Isto inclui os padrões de
mudança e procedimentos, avaliação de impacto, priorização e autorização,
mudanças emergenciais, acompanhamento, elaboração de relatórios,
encerramento e documentação.



Processos	e	elementos	necessários	para	identificar,	avaliar,	julgar,	documentar	e	
gerenciar	todas	as	mudanças	no	projeto.

O	foco	PRINCIPAL	do	Controle	Integrado	de	Mudanças	é	ANALISAR	O	IMPACTO	DE	
CADA	MUDANÇA	EM	TODAS	AS	RESTRIÇÕES	DO	PROJETO

Se	começou,	vai	mudar	!

COBIT

BAI06 - Gerenciar Mudanças



Realizar	Controle	Integrado	de	Mudanças

§ A	mudança	é	benéfica	?

§ A	mudança	é	necessária	?

§ Podem	os	objetivos	do	projeto	mudar	por	causa	da	mudança	?

§ Qual	é	o	impacto	no	prazo,	custo,	qualidade,	escopo	?

§ Quem	tem	autonomia	para	aprovar	a	mudança	?

COBIT

BAI06 - Gerenciar Mudanças



IMPORTANTE	!

§ TODAS	as	mudanças	devem	ser	documentadas

§ Assegurar	que	as	mudanças	estejam	refletidas	no	Plano	do	Projeto

§ Níveis	apropriados	de	revisão	e	aprovação	de	mudanças	foram	definidos	 no	INÍCIO	
do	planejamento.

§ Solicitações	de	mudança	devem	seguir	um	procedimento	acordado	previamente

§ Solicitação	de	mudança	é	analisada	e	aprovada	ou	rejeitada

§ A	formalidade	da	solicitação	de	mudança	pode	variar	para	cada	projeto.

COBIT

BAI06 - Gerenciar Mudanças



PROCESSO	PARA	REALIZAR	MUDANÇAS.

AVALIAR	O	
IMPACTO

CRIAR	OPÇÕES

OBTER	APROVAÇÃO	
INTERNA	DA	

SOLICITAÇÃO	DE	
MUDANÇA

OBTER	APROVAÇÃO	
DO	CLIENTE	

(SE	NECESSÁRIO)

COBIT

BAI06 - Gerenciar Mudanças
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PROCESSOS	DE	GERENCIAMENTO	(BAI)

BAI07 - Gerenciar Aceite e Transição de Mudança

Aceita e produz formalmente novas soluções operacionais, incluindo
planejamento de implementação do sistema, e conversão de dados, testes
de aceitação, comunicação, preparação de liberação, promoção para
produção de processos de negócios e serviços de TI novos ou alterados,
suporte deprodução e uma revisão pós-implementação.



COBIT

PROCESSOS	DE	GERENCIAMENTO	(BAI)

BAI08 - Gerenciar o Conhecimento

Mantém a disponibilidade de conhecimento relevante, atual, validado e
confiável para suportar todas as atividades do processo e facilitar a tomada
de decisão. Plano para a identificação, coleta, organização, manutenção,
utilização e retirada de conhecimento.



COBIT

PROCESSOS	DE	GERENCIAMENTO	(BAI)

BAI08 - Gerenciar o Conhecimento

Mantém a disponibilidade de conhecimento relevante, atual, validado e
confiável para suportar todas as atividades do processo e facilitar a tomada
de decisão. Plano para a identificação, coleta, organização, manutenção,
utilização e retirada de conhecimento.
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BAI08 - Gerenciar o Conhecimento

O	que	é	conhecimento	?
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BAI08 - Gerenciar o Conhecimento

O	que	é	conhecimento	?

Para	o	dicionário	Aurélio:	“S.m.	1.	Ato	ou	efeito	de	conhecer.	2.	Ideia,	noção.	3.	
Informação,	notícia,	ciência.	4.	Prática	da	vida;	experiência.	5.	Discernimento,	 critério,	
apreciação.	6.	Consciência	de	si	mesmo;	acordo”.

Para	o	dicionário	Michaelis:	“1.	Ato	ou	efeito	de	conhecer.	2.	Faculdade	de	conhecer.	
3.	Ideia,	noção;	informação,	notícia.	4.	Consciência	da	própria	existência”.

Para	a	Filosofia:	Existem	dois	 tipos	de	conhecimento:
Vulgar:	Que	é	o	conhecimento	do que.
Científico:	que	é	o	conhecimento	do por	que.
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BAI08 - Gerenciar o Conhecimento

CONHECIMENTO	EXPLÍCITO CONHECIMENTO	TÁCITO

Objetivo Subjetivo

Conhecimento	da	racionalidade	
(mente)

Conhecimento	da	experiência	
(corpo)

Conhecimento	sequencial	(lá	e	
então)

Conhecimento	simultâneo	(aqui	e	
agora)

Conhecimento	digital	(teoria) Conhecimento	análogo	(prática)

Receita	de	bolo,	partitura	de	
música.

Andar	de	bicicleta,	improvisos	de	
jazz.
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BAI08 - Gerenciar o Conhecimento

CONHECIMENTO	EXPLÍCITO CONHECIMENTO	TÁCITO

Objetivo Subjetivo

Conhecimento	da	racionalidade	
(mente)

Conhecimento	da	experiência	
(corpo)

Conhecimento	sequencial	(lá	e	
então)

Conhecimento	simultâneo	(aqui	e	
agora)

Conhecimento	digital	(teoria) Conhecimento	análogo	(prática)

Receita	de	bolo,	partitura	de	
música.

Andar	de	bicicleta,	improvisos	de	
jazz.



COBIT

BAI08 - Gerenciar o Conhecimento



COBIT

BAI08 - Gerenciar o Conhecimento



COBIT

BAI08 - Gerenciar o Conhecimento



COBIT

PROCESSOS	DE	GERENCIAMENTO	(BAI)

BAI09 - Gerenciar os Ativos

Gerencia os ativos de TI através de seu ciclo de vida para assegurar que seu
uso agrega valor a um custo ideal. Os ativos permanecem operacionais e
fisicamente protegidos e aqueles que são fundamentais para apoiar a
capacidadede serviço são confiáveis e disponíveis.



COBIT

PROCESSOS	DE	GERENCIAMENTO	(BAI)

BAI10 - Gerenciar a Configuração

Define e mantém as descrições e as relações entre os principais recursos e as
capacidades necessárias para prestar serviços de TI, incluindo a coleta de
informações de configuração, o estabelecimento de linhas de base,
verificação e auditoria de informações de configuração e atualizar o
repositóriode configuração.



COBIT

PROCESSOS	DE	GERENCIAMENTO	(DSS)

DSS01- Gerenciar as Operações

Coordena e executa as atividades e procedimentos operacionais necessários
para entregar serviços de TI internos e terceirizados, incluindo a execução de
procedimentos operacionais, padrões pré-definidos e as atividades exigidas.



COBIT

PROCESSOS	DE	GERENCIAMENTO	(DSS)

DSS02- Gerenciar Requisições de Serviço e Incidentes

Fornecer uma resposta rápida e eficaz às solicitações dos usuários e
resolução de todos os tipos de incidentes. Restaurar o serviço normal;
recorde e atender às solicitações dos usuários e registro, investigar,
diagnosticar, escalar e solucionar incidentes.



COBIT

PROCESSOS	DE	GERENCIAMENTO	(DSS)

DSS03- Gerenciar Problemas

Identifica	e	classifica	os	problemas	e	suas	causas-raízes	e	fornece	resolução	
para	prevenir	incidentes	recorrentes.	Fornece	recomendações	de	melhorias.



COBIT

PROCESSOS	DE	GERENCIAMENTO	(DSS)

DSS04- Gerenciar a Continuidade

Estabelece e mantém um plano para permitir o negócio e TI responder a
incidentes e interrupções, a fim de continuar a operação de processos
críticos de negócios e serviços de TI necessários e mantém a disponibilidade
de informações em um nível aceitável para a organização.



COBIT

PROCESSOS	DE	GERENCIAMENTO	(DSS)

DSS05- Gerenciar Serviços de Segurança

Protege informações da organização para manter o nível de risco aceitável
para a segurança da informação da organização, de acordo com a política de
segurança. Estabelece e mantém as funções de segurança da informação e
privilégios de acesso e realiza omonitoramentode segurança.



COBIT

PROCESSOS	DE	GERENCIAMENTO	(DSS)

DSS06- Gerenciar os Controles de Processos de Negócio

Define e mantém controles de processo de negócio apropriados para
assegurar que as informações relacionadas e processadas satisfaz todos os
requisitos de controle de informações relevantes.



COBIT

PROCESSOS	DE	GERENCIAMENTO	(MEA)

MEA01 - Monitorar, Avaliar e Medir o Desempenho e
Conformidade

Coleta, valida e avalia os objetivos e métricas do processo de
negócios e de TI. Monitora se os processos estão realizando
conforme metas e métricas de desempenho e conformidade
acordadas e fornece informação que é sistemática e
oportuna.



COBIT

PROCESSOS	DE	GERENCIAMENTO	(MEA)

MEA02 - Monitorar, Avaliar e Medir o Sistema de Controle
Interno

Monitora e avalia continuamente o ambiente de controle,
incluindo auto avaliações e análises de avaliações
independentes. Permite a gestão de identificar deficiências de
controle e ineficiências e iniciar ações de melhoria.
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PROCESSOS	DE	GERENCIAMENTO	(MEA)

MEA03	- Monitorar,	Avaliar	e	Medir	a	Conformidade	com	
Requisitos	Externos	

Monitora e avalia continuamente o ambiente de controle,
incluindo auto avaliações e análises de avaliações
independentes. Permite a gestão de identificar deficiências de
controle e ineficiências e iniciar ações de melhoria.



COBIT

MODELO	DE	CAPACIDADE	DO	PROCESSO

O modelo de capacidade é utilizado para medir o nível de maturidade
atual (“as-is”) dos processos relacionados a TI de uma organização, para
definir o nível de maturidade desejado (“to-be”) e para determinar o
gap entre eles e como melhorar o processo para alcançar o nível de
maturidadedesejado .

A avaliação da capacidade dos processos de TI da organização baseado
na norma ISO/IEC 15504 (SPICE)

A avaliação de capacidade COBIT 5 estão contidos na publicação COBIT ®
Process Assessment Model (PAM): Using COBIT 5.



COBIT

MODELO	DE	CAPACIDADE	DO	PROCESSO

Cada	nível	de	capacidade	de	processo	possui	um	conjunto	de	atributos	
de	processo	que	devem	ser	avaliados	para	o	alcance	do	nível	em	
questão.	

Os	atributos	de	processo	são:	

• PA1.1	– Process Performance	
• PA2.1	– Performance	Management	
• PA2.2	– Work ProductManagement	
• PA3.1	– Process Definition
• PA3.2	– Process Deployment	
• PA4.1	– Process Management	
• PA4.2	– Process Control
• PA5.1	– Process Innovation
• PA5.2	– Process Optimization
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MODELO	DE	CAPACIDADE	DO	PROCESSO

Nível 0 - Processo Incompleto

• O processo não está implementado ou não atinge seu objetivo.
Nesse nível, há pouca ou nenhuma evidência de realização
sistemática da finalidade do processo.

Os níveis de capacidade são:
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MODELO	DE	CAPACIDADE	DO	PROCESSO

Nível 1 - Processo Realizado

• Possui o atributo PA1.1 – Process Performance (Desempenho
do Processo).

• O processo está implementadoe atinge seu objetivo.

Os níveis de capacidade são:
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MODELO	DE	CAPACIDADE	DO	PROCESSO

Nível 1 - Processo Realizado

• O PA 1.1, “Execução do Processo”, avalia se o processo atinge o
seu propósito. Portanto, será avaliado também se as atividades
básicas e os work products do processo são executados de
alguma forma, não sendo necessária a formalização e
documentação dos mesmos.

Os níveis de capacidade são:
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MODELO	DE	CAPACIDADE	DO	PROCESSO

Nível 2 - Processo Gerenciado

• A partir do nível 2, a avaliação dos atributos é baseada em
práticas e work products genéricos que se aplicam a todos os
processos. Esses itens são avaliados de acordo com os
objetivosde cada atributo de processo.

Os níveis de capacidade são:
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Nível 2 - Processo Gerenciado

O	PA	2.1,	Gerenciamento	do	Desempenho,	 busca	avaliar	se	a	desempenho	 do	processo	
é	gerenciado,	mesmo	que	em	um	nível	desestruturado	e	utilizando	métodos	de	
controle	tácitos.	Para	o	total	atingimento	dos	atributos,	os	objetivos	a	seguir	devem	ser	
avaliados:	

• Objetivos	de	desempenho	do	processo	estão	definidos
• O	desempenho	do	processo	é	planejado	e	monitorado
• O	desempenho	do	processo	é	ajustado	para	atingir	o	planejado
• Responsabilidades	para	execução	do	processo	são	definidas,	atribuídas	e	

comunicadas
• Recursos	e	informações	necessárias	para	executar	o	processo	são	

identificados,	estão	disponíveis,	alocados	e	utilizados	
• Interface	entre	as	partes	envolvidas	no	processo	são	gerenciadas	para	

garantir	a	eficácia	na	comunicação	e	clareza	na	definição	de	
responsabilidades.	



COBIT
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Nível 2 - Processo Gerenciado

O	PA	2.2,	Gerenciamento	de	Work Products,	avalia	se	os	artefatos	e	informações	do	
processo	são	apropriadamente	gerenciados.	Para	o	total	atingimento	dos	atributos,	os	
objetivos	a	seguir	devem	ser	avaliados:	

• Requisitos	para	os	documentos	do	processo	são	definidos
• Requisitos	para	documentação	e	controle	dos	documentos	são	definidos
• Os	documentos	do	processo	são	devidamente	identificados	e	controlados	
• Os	artefatos	do	processo	são	revisados	de	acordo	com	os	critérios	definidos	 e	

ajustados	para	atender	aos	requisitos.	

A	avaliação	dos	objetivos	deve	ser	baseada	em	evidências	que	comprovem	o	seu	
atingimento,	podendo	 ser	reportes	ou	registros	informais.	



COBIT

MODELO	DE	CAPACIDADE	DO	PROCESSO

Nível 3 - Processo Estabelecido

• O nível 3 utiliza os conceitos de processo padrão e processo definido. Um
processo padrão consiste de normas e/ou políticas instituídas
corporativamente e apresenta elementos principais que terão que ser
implantados emum processo definido.

• Normalmente, o processo padrão pode ser considerado como uma diretriz
de processos oriundos de um comitê de TI ou de um CIO, o qual deverá ser
implantado como um processo definido em diferentes unidades de negócio
da organização, quando aplicável.

• Por exemplo, uma norma de segurança da informação pode definir
atividades mínimas, papéis e responsabilidades para o tratamento de
incidentes desse tipo, sendo traduzida em um processo definido que é
executado pela TI.

Os níveis de capacidade são:
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Nível 3 - Processo Estabelecido

O	PA	3.1,	“Definição	do	Processo”,	busca	avaliar	se	um	processo	padrão	é	
mantido	de	forma	que	auxilie	a	implantação	de	um	processo	definido.	Para	o	
total	atingimento	dos	atributos,	os	objetivos	a	seguir	devem	ser	avaliados:	

• Um	processo	padrão,	incluindo	orientações	para	adaptação,	é	definido	e	
descreve	os	elementos	fundamentais	que	devem	ser	incorporados	a	um	
processo	definido

• A	sequência	e	interação	do	processo	padrão	com	outros	processos	são	
determinadas

• Papéis	e	competências	necessárias	para	a	realização	de	um	processo	são	
identificados	como	parte	do	processo	padrão

• Infraestrutura	necessária	e	ambiente	de	trabalho	para	a	realização	do	
processo	são	identificados

• Métodos	para	monitorar	a	eficácia	e	adequação	do	processo	são	
determinados.	

Os níveis de capacidade são:
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Nível 3 - Processo Estabelecido

O	PA	3.2,	“Implantação	do	Processo”,	busca	avaliar	se	um	processo	padrão	é	
eficientemente	implantado	como	um	processo	definido.	Para	o	total	atingimento	dos	
atributos,	os	objetivos	a	seguir	devem	ser	avaliados:	

• Um	processo	definido	 é	implantado	baseado	na	escolha	e	adequação	de	um	
processo	padrão	

• Papéis	e	responsabilidades	 para	executar	o	processo	definido	são	alocados	e	
comunicados

• Atores	do	processo	definido	possuem	experiência	e	são	adequadamente	 treinados	
• Recursos	e	informações	necessárias	para	a	execução	do	processo	definido	 estão	

disponíveis,	 alocados	e	são	utilizados
• Infraestrutura	e	ambientes	necessários	para	a	execução	do	processo	definido	 estão	

disponíveis,	 são	gerenciados	e	mantidos
• Os	dados	apropriados	são	coletados	e	analisados	para	entendimento	do	

comportamento,	demonstração	da	efetividade	e	avaliação	de	melhorias	contínuas	
do	processo	definido.	

Os níveis de capacidade são:
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MODELO	DE	CAPACIDADE	DO	PROCESSO

Nível 4 - Processo Previsível

• O PA 4.1, “Medição de Processo”, busca avaliar se resultados
de medição de desempenho do processo são utilizados para
garantir o atingimento de objetivos do processo, em suporte a
metas de negócio.

Os níveis de capacidade são:
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Nível 4 - Processo Previsível

Para	o	total	atingimento	dos	atributos,	os	objetivos	a	seguir	devem	ser	
avaliados:	
• Necessidades	de	informação	do	processo	são	definidas	de	acordo	com	os	

objetivos	de	negócio
• Os	objetivos	de	medição	do	processo	são	derivados	da	necessidade	de	

informação	do	mesmo	
• Objetivos	quantitativos	para	o	desempenho	do	processo	são	estabelecidos	

de	acordo	com	as	necessidades	do	negócio
• Medidas	e	frequência	de	medição	são	identificadas	e	definidas	de	acordo	

com	os	objetivos	de	medição	do	processo	e	os	objetivos	quantitativos	para	
o	desempenho	do	processo

• Os	resultados	de	medição	são	coletados,	analisados	e	reportados	a	fim	de	
avaliar	se	os	objetivos	quantitativos	do	processo	são	atingidos.	

Os níveis de capacidade são:
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Nível 4 - Processo Previsível

O PA 4.2, “Controle de Processo”, busca avaliar se o processo é
quantitativamente gerenciado, de modo que seja estável e previsível dentro de
limites preestabelecidos. Para o total atingimento dos atributos, os objetivos a
seguir devem ser avaliados:

• Técnicas	de	controle	e	análise	são	definidas	e	aplicadas	
• Limites	de	variação	do	processo	são	definidos	para	uma	performance	

normal	do	processo	
• Os	dados	de	medição	são	analisados	para	causas	especiais	de	variação
• Ações	corretivas	são	tomadas	para	endereçar	as	variações	observadas	e	
• Os	limites	de	controle	são	reestabelecido	(se	necessário)	de	acordo	com	

ações	corretivas.	

Os níveis de capacidade são:
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MODELO	DE	CAPACIDADE	DO	PROCESSO

Nível 5 - Processo Em Otimização

• Possui os atributos PA5.1 – Process Innovation (Inovação de Processo) e
PA5.2 – Process Optimization (Otimização deProcesso).

• O processo previsível anteriormente descrito é continuamente melhorado
para atender aos objetivos de negócio.

Os níveis de capacidade são:
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MODELO	DE	CAPACIDADE	DO	PROCESSO

Nível 5 - Processo EmOtimização

Para	o	total	atingimento	dos	atributos,	os	objetivos	a	seguir	devem	ser	
avaliados:	

• Objetivos	de	melhoria	do	processo	são	definidos	de	acordo	com	os	
objetivos	de	negócio

• Dados	apropriados	são	analisados	para	a	identificação	de	causas	comuns	às	
variações	do	processo

• Dados	apropriados	são	analisados	para	identificar	oportunidades	para	
melhores	práticas	e	inovação

• Oportunidades	de	melhorias	derivadas	de	novas	tecnologias	e	conceitos	de	
processo	são	identificadas

• Uma	estratégia	de	é	estabelecida	para	atingimento	dos	objetivos	de	
melhoria.	

Os níveis de capacidade são:
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MODELO	DE	CAPACIDADE	DO	PROCESSO

Nível 5 - Processo EmOtimização

O PA 5.2, “Otimização de Processo”, busca avaliar se mudanças em definições,
gerenciamento e desempenho do processo causaram impactos efetivos no
atingimento do objetivo de melhorias. Para o total atingimento dos atributos,
os objetivos a seguir devemser avaliados:

• Os	impactos	de	todas	as	mudanças	propostas	são	avaliados	frente	aos	
objetivos	do	processo	definido	e	padrão	

• A	implementação	de	todas	as	mudanças	acordadas	é	gerenciada	para	
garantir	que	qualquer	interrupção	no	desempenho	do	processo	é	
entendida	e	corrigida

• Com	base	no	desempenho	atual,	a	eficácia	da	mudança	no	processo	é	
avaliada	em	função	dos	requisitos	de	produtos	definidos	e	objetivos	de	
processo	para	determinar	se	os	resultados	são	devidos	às	causas	
identificadas.	

Os níveis de capacidade são:
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Cada	atributo	de	processo	é	avaliado	com	base	na	seguinte	escala:	

N	(não	alcançado) Há pouca ou nenhuma evidência de realização do atributo
de processo no processo avaliado (0% a 15% de realização)

P	(parcialmente	alcançado) Há alguma evidência de realização do atributo de processo
no processo avaliado. Alguns aspectos da realização do
atributo podem ser imprevisíveis (15% a 50% de realização).

L	(largamente	alcançado) Há evidência de uma realização significativa do atributo de
processo no processo avaliado. Algumas fraquezas
relacionadas a este atributo podem existir no processo
avaliado (50% a 85% de realização)

F	(totalmente	alcançado) Há evidência de uma realização completa do atributo de
processo no processo avaliado. Não há deficiências
significativas associadas a este atributo no processo
avaliado (85% a 100% de realização).
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COBIT
FAMÍLIA	COBIT

CobiTOnline

Apresenta	informações	do	CobiT na	web.	Ele	possibilita	que	vários	usuários	
naveguem,	pesquisem,	compartilhem	e	utilizem	a	base	de	conhecimento.	É	
uma	área	restrita	aos	assinantes.

• Totalmente	interativo,	CobiTOnline	provê	a	versão	Web	mais	atualizada	
do	CobiT.

• Desenhado	como	um	serviço	Web	e	disponível	para	qualquer	um	com	
uma	conexão	Internet,	o	CobiTOnline	faz	o	CobiTmais	acessível	e	fácil	de	
ser	utilizado	do	que	outras	melhores	práticas	de	TI.

• Utilizando	o	myCobiT,	os	usuários	podem	construir	e	fazer	download	por	
conta	própria	e	personalizar	a	versão	do	CobiT para	o	uso	no	PC	no	
formato	MS	Work ou	Access.
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CobiTOnline

Componentes	do	CobiTOnline:

• Navegação:	Visualizar	informações	sobre	os	componentes	do	CobiT
Online

• Benchmarking:	Mapear	a	situação	dos	processos	de	sua	empresa	com	as	
de	outras	organizações

• Feedback:	Comunicar	sugestões	e	melhorias	no	CobiT para	o	ITGI/ISACA.
• Pesquisa (Survey):	Dividir	as	experiências	do	CobiT com	outros	usuários
• Ajuda:	Responder	a	questões	relacionadas	ao	CobiT
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CobiTOnline

Componentes	do	CobiTOnline:

• Navegação:	Visualizar	informações	sobre	os	componentes	do	CobiT
Online

• Benchmarking:	Mapear	a	situação	dos	processos	de	sua	empresa	com	as	
de	outras	organizações

• Feedback:	Comunicar	sugestões	e	melhorias	no	CobiT para	o	ITGI/ISACA.
• Pesquisa (Survey):	Dividir	as	experiências	do	CobiT com	outros	usuários
• Ajuda:	Responder	a	questões	relacionadas	ao	CobiT
• Nível	de	Maturidade
• Importância	do	Processo
• Utilização	de	KGI	e	KPI
• Importância	do	Objetivo	de	Controle
• Utilização	de	Práticas	de	Controle
• Pontuação:	levantamento	da	pontuação	para	os	itens	acima.
•
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CobiTOnline

• É uma versão compacta do CobiT para que a empresa consiga se
beneficiar deste. É direcionado para empresas de pequeno emédio porte.

• É uma versão sumarizada dos recursos do CobiT que prove uma base de
controle de TI.

• Focado nos principais (mais importantes) processos de TI.

• É apresentado em um formato amigável que ajudam os usuários a ganhar
um entendimento rápido dos conceitos e componentes do CobiT.

• É bastante útil para as pequenas e médias empresas ganharem rápidos
benefícios
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CobiTQuickStart

• É uma versão compacta do CobiT para que a empresa consiga se
beneficiar deste. É direcionado para empresas de pequeno emédio porte.

• É uma versão sumarizada dos recursos do CobiT que prove uma base de
controle de TI.

• Focado nos principais (mais importantes) processos de TI (30 de 34),
objetivos de controles (60 de 214) e indicadores.

• É apresentado em um formato amigável que ajudam os usuários a ganhar
um entendimento rápido dos conceitos e componentes do CobiT.

• É bastante útil para as pequenas e médias empresas ganharem rápidos
benefícios.
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CobiT IT	Governance	Implementation	Guide

• É	um	roadmap para	o	Conselho	de	Administração,	gerência	executiva,	
profissionais	de	TI	e	controle,	profissionais	de	auditoria	em	TI	e	gerentes	
de	conformidade.

• O	Guia	provê:
• um	mapa	de	implementação	(Approach)
• um	processo	para	implementar	governança	de	TI	utilizando	os	

recursos	do	CobiT (Road	Map)
• um	guia	composto	de	templates,	apresentações	e	artigos	que	

detalham	os	benefícios	de	se	implementar	governança	de	TI	(Tool	
Sets).

• O	Guia	também	fornece	exemplos	de	Balance	ScoreCards de	TI,	uma	
planilha	de	diagnóstico	de	conscientização	dos	gestores	e	uma	abordagem	
de	análise	de	riscos.
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CobiT Security Baseline

O CobiT Security Baseline fornece informações sobre a segurança de uma
maneira simples. É um kit de sobrevivência para os Diretores, Executivos,
Gerentes, Usuários profissionais e domésticos.

O Guia aborda riscos de segurança de TI de forma simples de serem seguidos
e implementados, voltado para usuários residenciais, pequenas e médias
empresas, bem como executivos ou membros de comitês de grandes
empresas.

O Guia provê:

• Uma coletânea de leitura de conceitos de segurança
• Uma base de controles baseadono CobiT e ISO17799
• Kits de segurança da informação para diferentes públicos (usuário

domestico, gerentes, executivos, diretores de comitês, profissionais de
segurança).
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Val	IT

O	VAL	IT	é	um	conjunto	de	boas	praticas	para	a	criação	e	gestão	de	valor	pela	
TI.	Estas	práticas	quando	combinadas	com	o	COBIT	tornam-se	um	poderoso	e	
eficaz	meio	para	a	TI	alavancar	as	iniciativas	de	negócio.

O	modelo	esta	fundamentado,	de	uma	forma	simples	e	pratica,	em	quatro	
perguntas:

• Estamos	fazendo	as	coisas	certas?
• Estamos	fazendo	de	forma	certa?
• Estamos	conseguindo	fazê-las	bem?
• Estamos	conseguindo	benefícios?
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Val	IT

Existem	4	elementos	chaves	que	o	Val	IT	é	composto:

• Estratégia
• Arquitetura
• Entrega
• Valor
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Val IT

Como o COBIT o VAL-IT esta organizadoemdomínios, que são três:

VG ou Value Governance: que visa otimizar o valor de um investimento com
base em TI.

PM ou Portfolio Management: estabelece e gerencia o perfil dos recursos e
os limites de investimento, além de avaliar, priorizar, selecionar, postergar ou
rejeitar novos investimentos.

IM ou Investment Management: identifica os requerimentos de negócio,
desenvolve claro entendimento dos potenciais investimentos, define os
investimentos como programas, entrega o resultado esperado pelo negócio,
documenta e atribui responsabilidades aos donos de processos, gerencia
monitora e reporta o seu desempenho.


