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“The public sector everywhere is entering a period of profound change affecting what 

it does and what it is.  At the moment, the implications are felt rather than understood.  

The changes offer exciting possibilities, but they also carry considerable risks.  In 

order to manage these risks, we need to understand and articulate the new 

environment”. 

 

“If electronic technology is changing all aspects of society, from the levers of economic 

and social growth to citizens' expectations of government, governments have no choice 

but to respond and adapt in order to remain effective and relevant”. 

 

 

David Zussman, 2002 
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Governança de TI 
 

Proposta de um modelo para os Tribunais de Contas Estaduais 

 

 

Resumo 

 
A governança de Tecnologia da Informação (TI), componente da governança 

corporativa, tem como objetivo principal o alinhamento estratégico entre TI e negócio, 

requisito fundamental para que os investimentos em TI se traduzam na criação de valor 

para as organizações. Uma pesquisa realizada nos Tribunais de Contas Estaduais do 

Brasil para fundamentar este trabalho revelou que o entendimento geral da governança 

de TI ainda é incipiente. Existem problemas comuns relatados por essas instituições 

que podem ser minimizados ou resolvidos com a adoção de um modelo de governança 

de TI específico, cujo objetivo final deve ser o aumento da eficiência e da eficácia do 

controle externo. A pesquisa revelou que, de um modo geral, a atuação da TI nos 

Tribunais de Contas Estaduais não é percebida no nível estratégico, nem é considerada 

parte integrante do negócio. O modelo proposto a partir desta constatação apresenta 

ações possíveis para que sejam implantadas as estruturas, processos e mecanismos de 

relacionamento capazes de redirecionar o foco da TI dos níveis gerencial e operacional 

para o nível estratégico. Somente assim poderá ser garantido o alinhamento estratégico 

necessário para que a missão dos Tribunais de Contas Estaduais seja cumprida dentro 

dos requisitos de eficiência e eficácia.  

 

 

 

 

 

 

Palavras-Chave: Governança de TI, Governança Pública, Modelo de Governança de 

TI, Tribunais de Contas Estaduais, Controle Externo. 
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IT Governance 

Proposal of a model for State Audit Courts 

 

Abstract 

 

The Information Technology (IT) governance, as part of corporate governance, has as 

its main goal the strategic alignment between IT and business, a key requirement for 

guaranteeing that IT investments will result in value creation for organizations. A 

survey conducted in State Audit Courts of Brazil to support this work showed that the 

general understanding of IT governance is still incipient. There are common problems 

reported by those institutions that can be minimized or resolved with the adoption of a 

specific IT governance model, whose aim should be the increase of the efficiency and 

effectiveness of external control. The survey revealed that, in general, the role of IT in 

State Audit Courts is neither perceived in the strategic level, nor is IT considered as an 

integral part of the business. The model proposed from these findings presents possible 

actions to implement structures, procedures and relational mechanisms able to shift the 

focus of IT from management and operational levels to the strategic level. This is the 

way to assure the necessary strategic alignment to fulfill the mission of State Audit 

Courts within the requirements of efficiency and effectiveness. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: IT Governance, Public Governance, IT Governance Model, State Audit 

Courts, External Control. 
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Capítulo 1  

Introdução 

A Governança de TI, assim como a Governança Pública, embora exista nas 

organizações governamentais nem sempre é percebida e avaliada visando a melhorias. 

Os resultados das organizações governamentais não são medidos por lucros ou 

prejuízos, mas pela habilidade dessas organizações em desempenhar suas respectivas 

missões. As habilidades para entender os cidadãos e para usar os recursos disponíveis 

são os fatores decisivos para a entrega adequada dos serviços à sociedade. O uso da 

Tecnologia da Informação (TI) neste contexto é fundamental e envolve a necessidade 

de atenção aos aspectos de governança que, não raramente, são negligenciados ou 

simplesmente confundidos com o gerenciamento da TI. 

De acordo com Peterson (2003), o gerenciamento de TI tem como foco o 

fornecimento efetivo de serviços e produtos internos de TI e o gerenciamento das 

operações de TI no presente. Já a Governança de TI é mais abrangente e concentra-se 

no desempenho e transformação da TI, para atender demandas atuais e futuras do 

negócio da corporação (foco interno) e dos clientes do negócio (foco externo). A 

Governança de TI é específica de cada organização e envolve aspectos como o 

direcionamento e o controle da TI. 

Esta capacidade de definir e reorientar a utilização da TI, aliada ao seu controle, 

é de fundamental importância para os Tribunais de Contas, entidades de controle 

externo das organizações públicas. O uso dos recursos de TI permite que as 

organizações governamentais reduzam os custos operacionais e ofereçam serviços de 

melhor qualidade. Porém, a necessidade de uma visão integrada dos dados oriundos de 

diversas fontes é um requisito ainda não resolvido no serviço público. Embora existam 

excelentes serviços já prestados à sociedade com base na tecnologia da informação, 

ainda faltam mecanismos que permitam integrar as informações oriundas de níveis e 

setores distintos dentro do próprio governo. A falta de qualidade das informações torna 

difícil garantir a conformidade com instrumentos legais, prejudica as tomadas de 

decisão, promove a ineficiência e facilita a corrupção.  

Um estudo apresentado por Nogueira e Mazzon (2004) aponta uma série de 

problemas associados às atividades dos Tribunais de Contas Estaduais (TCEs), 
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especialmente ligados a Procedimentos de Trabalho, Integração Externa e Tecnologia 

da Informação. Embora suavizados, muitos dos problemas listados em 2004 persistem 

no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), fato confirmado junto à 

Diretoria Geral da instituição. Um estudo mais detalhado da situação pode conduzir à 

evidência de oportunidade de revisão dos conceitos associados à Governança Pública e 

à Governança de TI nos TCEs.  

Esta dissertação parte da hipótese que a Governança de TI nos Tribunais de 

Contas Estaduais não está explicitamente estabelecida e que a implantação ou melhoria 

das práticas a ela associadas pode permitir um melhor uso da informação. Uma 

pesquisa realizada nos Tribunais de Contas Estaduais do Brasil para fundamentar este 

trabalho revelou que o entendimento geral da governança de TI ainda é incipiente. 

Existem problemas comuns relatados por essas instituições que podem ser minimizados 

ou resolvidos com a adoção de um modelo de governança de TI específico, cujo 

objetivo final deve ser o aumento da eficiência e da eficácia do controle externo. A 

pesquisa revelou que, de um modo geral, a atuação da TI nos Tribunais de Contas 

Estaduais não é percebida no nível estratégico, nem é considerada parte integrante do 

negócio. 

Ao final deste trabalho é proposto um modelo para a implantação ou melhoria 

das práticas associadas à governança de TI nos Tribunais de Contas Estaduais, a partir 

dos resultados obtidos na pesquisa dirigida aos TCEs e na literatura disponível. O 

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco é estudado em mais detalhes para a 

proposição do modelo. A escolha do TCE-PE como referência é devida à maior 

facilidade de acesso às pessoas para obter as informações necessárias, considerando-se 

que o autor trabalha nessa instituição como analista de sistemas. Os resultados 

esperados com a implantação do modelo sugerido são o melhor uso da informação, 

refletindo-se em maior eficiência e maior eficácia nas ações do controle externo. 

1.1. Objetivos 

Com base na legislação, nas normas pertinentes ao controle externo exercido 

pelos Tribunais de Contas Estaduais, em pesquisa realizada sobre Governança de TI 

nos TCEs e na bibliografia existente sobre o assunto, será definido um modelo de 

governança de TI para os Tribunais de Contas Estaduais que possa ser aplicado ao 

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. 
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1.1.1.  Objetivo Geral 

O modelo proposto deverá contemplar as estruturas, processos e mecanismos de 

relacionamento para a governança de TI dentro dos Tribunais de Contas Estaduais. Esta 

composição necessária para um modelo de governança de TI permite manter o foco 

desejado da governança de TI no nível estratégico e é defendida por diversos autores 

dentro da bibliografia pesquisada como Peterson (2003), Weill e Ross (2004); e Van 

Grembergen et. al. (2004). O conjunto internacionalmente consagrado de normas, 

melhores práticas e frameworks servirá como arcabouço para a definição do modelo. 

1.1.2. Objetivos Específicos 

Para que o modelo seja bem entendido, e sua aplicação justificada, os conceitos 

de governança sob os diversos aspectos que envolvem a atuação dos TCEs deverão ser 

compreendidos. Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 Estabelecer o entendimento da governança de TI associada à prática da boa 

governança pública. Para esta finalidade são apresentados os conceitos de boa 

governança e o entendimento da governança de TI como um dos componentes 

da governança pública; 

 Pesquisar a situação da governança de TI nos Tribunais de Contas Estaduais do 

Brasil. Com base em uma pesquisa dirigida aos TCEs é realizada uma análise 

dos principais problemas relativos à governança de TI para que seja possível 

propor ações de melhoria dentro do modelo proposto, visando a garantir as 

melhores práticas recomendadas pela literatura e pelos resultados de pesquisas 

anteriores em empresas com melhor desempenho nos seus ramos de atuação; 

 Mostrar que existe a necessidade de um modelo específico de governança de TI 

para entidades públicas de controle externo. O modelo de governança de TI não 

pode ser genérico, pois, fazendo parte da governança corporativa deve 

considerar a missão dos TCEs, as pessoas envolvidas, a cultura dessas 

instituições, bem como suas tradições e relacionamentos; 

 Propor um modelo de governança de TI que possa atender melhor os requisitos 

do negócio para os TCEs. 
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1.2. Limitações do Estudo 

A pesquisa sobre governança de TI nos Tribunais de Contas Estaduais baseia-se 

em formulários distribuídos eletronicamente. A abrangência é limitada ao universo dos 

TCEs que responderam ao questionário da pesquisa e ao estudo mais detalhado 

realizado no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. As respostas obtidas devem 

refletir a realidade dos TCEs, pois a visão dos respondentes será refletida nas ações 

propostas para implantação do modelo apresentado no Capítulo 5. A escolha do TCE-

PE como referência é devida à maior facilidade de acesso às pessoas para obter as 

informações necessárias, considerando-se que o autor trabalha nessa instituição como 

analista de sistemas.  

A implantação de um modelo de governança de TI pode demandar alterações 

nas estruturas, processos e mecanismos de relacionamento relativos à TI nos Tribunais 

de Contas Estaduais. Por este motivo, a implantação deve ser tratada como um projeto, 

envolvendo o Tribunal Pleno e os altos níveis de direção, o que torna inexeqüível uma 

validação prática do modelo dentro do escopo deste trabalho. 

1.3. Estrutura da Dissertação 

No Capítulo 2, o trabalho inicia com os esclarecimentos fundamentais 

relacionados aos conceitos de governança corporativa e governança pública. A seguir, 

num encadeamento de definições, o controle externo é contextualizado dentro da 

governança pública e atrelado à prática de auditoria de TI. Algumas definições de 

governança de TI completam o panorama necessário para que sua necessidade seja 

compreendida no âmbito da governança pública.  

No Capítulo 3 é realizada uma revisão sobre frameworks e padrões para 

governança de TI, incluindo comentários sobre sua utilidade para organizações 

públicas. Destaca-se o fato de que, independentemente do nível de aplicação dos 

frameworks e padrões, todos podem contribuir para uma governança de TI eficaz. 

No Capítulo 4 estuda-se a conjuntura atual de governança de TI nos Tribunais 

de Contas Estaduais (TCEs). Comenta-se a metodologia de pesquisa utilizada, com sua 

categorização e métodos de coleta das informações sobre os TCEs que permitirão 

propor o modelo de governança de TI, objeto deste trabalho.  Além disto, os TCEs são 

apresentados juntamente com alguns dos seus principais problemas identificados em 
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trabalho apresentado por Nogueira e Mazzon (2004). O resultado da pesquisa sobre 

governança de TI nos TCEs é analisado, estabelecendo um paralelo entre a governança 

de TI nos TCEs do Brasil, sob o ponto de vista de seus técnicos de TI, e a governança 

de TI no TCE-PE sob o ponto de vista do negócio. O TCE-PE é estudado em mais 

detalhes, incluindo suas atribuições, composição e jurisdição. Além da pesquisa 

realizada nos demais TCEs, são analisados para o TCE-PE os resultados de duas auto-

avaliações baseadas no framework de Weill e Ross (2004) e no COBIT 4.1, 

respectivamente. 

No Capítulo 5 o modelo proposto para os TCEs é finalmente apresentado e 

discutido. Inicialmente são comentados os requisitos para um modelo de governança de 

TI baseado em estruturas, processos e mecanismos de relacionamento. A seguir, cada 

um destes componentes é apresentado, seguido de uma avaliação das possíveis 

adaptações que podem ocorrer nos TCEs para melhorias na governança de TI. As 

sugestões apresentadas são produto da literatura existente sobre o assunto em 

conjunção com as oportunidades de melhoria detectadas através da pesquisa de campo 

realizada.  

No Capítulo 6 são apresentadas as conclusões e os trabalhos futuros que podem 

ser desenvolvidos. 
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Capítulo 2  

Governança 

Independentemente de ser pública ou privada a governança tem sido definida 

como o exercício geral de autoridade (Michalski et. al., 2001). De acordo com Valdés 

(2006), governança é o sistema que rege o equilíbrio de poder entre todos os envolvidos 

numa instituição – proprietários, gestores, investidores, funcionários, público externo 

interessado, de forma que o bem comum prevaleça sobre os interesses de pessoas ou 

grupos. A existência de governança pressupõe, portanto, que todas as pessoas 

envolvidas nos processos de cada órgão ou entidade conciliem seus projetos e valores 

pessoais com a gestão boa e consciente. 

2.1. Governança Corporativa 

O conceito de governança foi definido pela Organisation for Economic Co-

Operation and Development (OECD) através do documento Principles of Corporate 

Governance, publicado em 1999 e revisado em 2004, como sendo: “o sistema pelo qual 

as corporações são dirigidas e controladas”, enfatizando que não existe um modelo 

único de boa governança corporativa. Complementando este entendimento, o Institute 

on Governance (IOG), afirma que o modelo adotado deve considerar a missão da 

organização, assim como as pessoas, a cultura, tradições e relacionamentos. A visão de 

governança para o IOG envolve um framework ou sistema que permita definir como o 

processo decisório funciona ou deveria funcionar. Assim, um framework de governança 

pode ser dividido em três áreas principais, que se inter-relacionam e podem até mesmo 

sobrepor-se: o contexto legislativo formal, as políticas da organização, a governança 

informal. 

O contexto legislativo formal da organização normalmente compreende seu ato 

de criação, bem como as leis, normas, regulamentos e outros documentos formais que 

regem seu funcionamento. As políticas da organização estão relacionadas às decisões 

tomadas para detalhar melhor as formas como serão exercidas as responsabilidades e as 

regras gerais de operação. A governança informal está relacionada à tradição, aos 

valores, à cultura e aos princípios da organização. Normalmente, a governança informal 
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não está fundamentada em documentos escritos e envolve situações como 

gerenciamento de conflitos, estilos de tomadas de decisão e código de conduta. 

A cultura é um componente fundamental para o sucesso da governança. Os 

executivos de uma organização não podem simplesmente criar regras de governança e 

esperar que essas sejam seguidas. Eles devem ter um papel ativo, comunicando, dando 

o exemplo, monitorando a aderência às regras e resolvendo os problemas relativos à 

aplicação das mesmas. Enfim, não basta falar, é necessário agir (Doughty et. al., 2005).  

Finalizando, Weill e Ross (2004) em sua visão da governança corporativa 

entendem que as empresas concretizam suas estratégias e geram valor de negócio 

através de seis ativos principais: 

 Ativos humanos: pessoas, habilidades, planos de carreira, treinamento, 

competências, etc.; 

 Ativos financeiros: dinheiro, investimentos, fluxo de caixa, etc.; 

 Ativos físicos: prédios, equipamentos, manutenção, segurança, etc.; 

 Ativos de Propriedade Intelectual (PI): Know-how de produtos, serviços 

e processos embutidos nas pessoas e nos sistemas da empresa; 

 Ativos de relacionamento: relacionamentos internos e externos, marca; e 

reputação junto a clientes, fornecedores, órgãos reguladores, etc.; 

 Ativos de informação e TI: dados digitalizados, informações e 

conhecimentos sobre clientes, desempenho de processos, sistemas de 

informação, etc. 

 

Este trabalho está voltado especificamente para a governança de TI, que 

envolve um dos seis ativos que compõem a governança corporativa. 

Para melhor entendimento, Weill e Ross (2004) esclarecem ainda que empresas 

com fins lucrativos geram valor através de bens e serviços adquiridos pelos clientes, 

enquanto os proprietários percebem este valor através das declarações financeiras. Por 

outro lado, as organizações sem fins lucrativos, além do valor privado, representado por 

bens e serviços, geram um valor público. O valor público é representado normalmente 

por bens públicos e serviços que os cidadãos recebem, mesmo que não paguem 

diretamente por eles. Este é um dos motivos pelos quais a governança pública deve ser 

estudada separadamente. 
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2.2. Governança Pública 

De acordo com Fontes (2003), “Organizações públicas e privadas guardam 

semelhanças importantes no que diz respeito à governança organizacional. A separação 

propriedade e gestão, que gera os denominados problemas de agência, os mecanismos 

de definição de responsabilidades e poder, o acompanhamento e o incentivo na 

execução das políticas e objetivos definidos, por exemplo, são problemas comuns.”  

Porém, embora haja consenso na definição de governança corporativa, a 

definição e uso de governança pública é mais complicada. Frederickson (1997) alerta 

que o conceito de governança pública freqüentemente inclui administração pública, 

pluralismo de stakeholders, gerenciamento no âmbito de redes e legitimidade. 

Kooiman, (1999) identifica elementos comuns nas definições de governança pública, 

como por exemplo: ênfase nas regras e qualidade dos sistemas; cooperação para 

ampliar a legitimidade e eficácia; atenção para novos processos e regimes de parcerias 

público-privadas.  

A governança no setor público compreende as políticas e os procedimentos 

usados para direcionar as atividades das organizações de forma a garantir que seus 

objetivos sejam alcançados e que as operações ocorram de forma ética e com 

accountability. Ela diz respeito à forma pela qual os objetivos são estabelecidos e 

realizados. A governança também inclui atividades que possam garantir a credibilidade 

do governo, provisão de serviços, e assegurar comportamento apropriado dos 

funcionários públicos, reduzindo o risco de corrupção (IIA, 2006). 

Para Bovaird e Loffler (2003), governança pública pode ser entendida como a 

maneira em que os stakeholders interagem entre si para influenciar os resultados das 

políticas públicas. A boa governança ocorre quando os recursos são alocados e 

gerenciados para responder a problemas coletivos, isto é, quando o Estado fornece bens 

públicos com qualidade para os cidadãos. Portanto, o serviço público deve ser avaliado 

tanto pela qualidade quanto pela quantidade de bens fornecidos aos cidadãos (Rotberg 

2004).  

Qualquer definição de governança pública deve ser específica para um contexto. 

Bovaird e Loffler (2003) apresentam uma seleção de características recorrentes de boa 

governança pública encontradas tanto na literatura quanto nos debates práticos sobre o 

assunto. Não são princípios absolutos e sua importância pode variar de acordo com o 

tempo e com o contexto. Além disto, pode acontecer de diferentes stakeholders terem 
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pontos de vista divergentes sobre seus significados na prática. Os autores também 

salientam o fato de que a eficiência e a eficácia devem guiar o serviço público, 

independente dos princípios elencados. Por este motivo, os conceitos de eficiência e 

eficácia são acrescentados a esta lista: 

 Engajamento dos cidadãos: Engajamento dos cidadãos não se limita apenas ao 

seu envolvimento ou participação. A diferença está na produção do modelo de 

governança. No modelo tradicional de governança, os cidadãos são atores ou 

stakeholders que agem de acordo com os papéis estabelecidos pelas instituições. O 

engajamento decorre de um modelo de governança em co-produção, onde os cidadãos 

são parte essencial do processo. Teoricamente, os cidadãos são comprometidos com o 

sentido do bem comum, que vai além dos seus interesses próprios e individuais.  O 

esforço de engajamento fomenta um sentimento de cidadania que estende a noção dos 

papéis e responsabilidades dos indivíduos como parte do coletivo (King e Martinelli, 

2005).  

 Transparência: É a disponibilidade e a clareza da informação fornecida ao 

público em geral sobre atividades do governo. Os governos devem fornecer não apenas 

informação, mas também assegurar que o maior número possível de cidadãos tenha 

acesso a essas informações com o objetivo de aumentar o exercício da cidadania. A 

falta de transparência cria oportunidade para a corrupção e reduz a eficiência do serviço 

público. Em relação à governança, a transparência consiste em providenciar aos 

stakeholders a confiança no processo de tomada de decisão e nas ações de gestão das 

entidades públicas (Department of Economic and Social Affairs, 2007). 

 Accountability: O termo não será traduzido neste trabalho, por não ter sido 

encontrada uma palavra única que lhe corresponda em português. Accountability 

descreve uma relação entre os detentores do poder e aqueles que são afetados por suas 

ações. Consiste de dois elementos chave: responsabilidade e capacidade de fazer 

cumprir (Schedler, 1999). Dentro do contexto que estaremos tratando podemos 

entender accountability em duas dimensões: accountability vertical, que se refere ao 

controle dos cidadãos sobre os atos de seus governantes, e accountability horizontal 

que se refere a uma autoridade pública examinando as atividades de outra autoridade 

pública para investigar provas de fraudes (O’Donnell, 1999). Os Tribunais de Contas 

integram essa teia da accountability horizontal. 
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 Igualdade e inclusão social: De acordo com o Scottish Council for Voluntary 

Organisations, o foco da agenda para igualdade tem sido proteger grupos específicos da 

discriminação, vitimização ou exploração, e a principal preocupação tem se 

concentrado em grupos com qualidades intrínsecas como raça, idade, sexo, orientação 

sexual e deficiência física. Mais recentemente outras características vêm sendo 

consideradas, como religião, origem social, crenças políticas e idioma. A inclusão 

social está preocupada em garantir a cidadania plena para todos, baseada em princípios 

de igualdade ao trabalho, ao rendimento, ao abrigo e outras necessidades básicas. 

 Comportamento ético e honesto: O United States Government Accountability 

Office (2007) estabelece os princípios éticos que devem guiar o trabalho de auditores, 

destacando o interesse público, a integridade, a objetividade, o uso correto das 

informações e dos recursos, além do comportamento profissional. Estes princípios 

encaixam-se perfeitamente no entendimento de ética como um conjunto de padrões de 

comportamentos aceitos socialmente ou profissionalmente.  

 Eqüidade: A eqüidade envolve a busca de um ideal de justiça concreta, de 

igualdade e de amenização do rigor da lei, quando de sua aplicação a um fato concreto. 

O United States Government Accountability Office (2007) entende eqüidade como a 

abordagem usada por um governo ou qualquer organização envolvida com programas 

governamentais para fornecer serviços ao público de uma maneira justa, dentro do 

contexto dos limites legais específicos do programa governamental. 

 Habilidade de trabalhar em parcerias: Os conceitos de coordenação e 

colaboração relacionam-se diretamente com o conceito de parcerias. A coordenação diz 

respeito ao compartilhamento do trabalho para se obter benefícios mútuos, visando a 

evitar duplicidades, eliminando defasagens e reduzindo a fragmentação da informação. 

Já a colaboração está relacionada ao compartilhamento do poder para os mesmos 

propósitos (Kernaghan, 2004). As atividades do TCE envolvem a necessidade de fortes 

parcerias com os jurisdicionados, com o Ministério Público e com o Tribunal Regional 

Eleitoral, por exemplo. 

 Estado de Direito: O regime do Estado de Direito significa que não poderão ser 

impostas aos cidadãos outras medidas administrativas, que não sejam aquelas que 

estejam autorizadas pela ordem jurídica vigente, e, por conseguinte, exige-se a 

subordinação da administração tanto aos regulamentos administrativos quanto às leis. 
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 Eficiência: De acordo com o ITGI (2007), a palavra eficiência está ligada à idéia 

de fazer as coisas utilizando-se os recursos da forma mais econômica e mais produtiva. 

De uma forma geral, a eficiência pode ser entendida como a habilidade de resolver 

problemas.  

 Eficácia: Ainda de acordo com o ITGI (2007), a palavra eficácia está ligada à 

idéia de que as informações sejam relevantes e pertinentes ao processo do negócio, 

além de serem entregues tempestivamente. Em relação ao serviço público, a eficácia 

pode ser entendida como qualidade do serviço prestado, competência dos servidores 

públicos e independência de influências ou mudanças políticas. 

2.2.1. Relacionamentos do Governo 

A operacionalização da governança pública deve ocorrer dentro das 

possibilidades de relacionamentos do governo. Porém, o governo não pode ser visto 

como uma organização única.  Orçamentos, processos, autoridades políticas e legais 

estão distribuídos por setores que oferecem baixo grau de cooperação. Desta forma, 

informações inconsistentes sobre os cidadãos podem estar distribuídas em diversas 

bases de dados que não se comunicam. O uso dos recursos de Tecnologia da 

Informação (TI) tem proporcionado ao governo a oportunidade de, além de reduzir os 

custos operacionais, oferecer serviços de melhor qualidade tanto aos cidadãos quanto 

aos funcionários. Além disto, o relacionamento mais dinâmico e eficaz entre órgãos 

governamentais vem garantindo um grau crescente de eficiência. Os quatro principais 

grupos de relacionamentos que podem ser identificados no conceito de governança para 

o serviço público são: governo, cidadãos, negócios e servidores. Portanto os 

relacionamentos com o governo correspondem a: 

 G2B: Governo para Negócios, refere-se às transações envolvendo empresas e 

governo. Como exemplo, pode-se citar o portal COMPRASNET do Governo Federal, 

onde são realizadas, entre outros serviços, as licitações na modalidade Pregão e a 

manutenção do cadastro dos fornecedores;  

 G2C: Governo para Cidadão, refere-se às transações envolvendo governo e 

consumidores finais. O exemplo mais simples deste tipo é a veiculação de informações 

em um website de um órgão. Atualmente já existem sites que permitem aos cidadãos, 

entre outras coisas, pagamento de impostos e consultas a bancos de dados; 
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 G2G: Governo para Governo, refere-se às transações entre governo e governo. 

Visa a integrar os vários órgãos governamentais, permitindo que o processo decisório 

seja agilizado, sem perda de qualidade, sem fragmentação ou redundâncias. A TI pode 

contribuir muito na melhoria deste relacionamento que ainda é deficiente em todas as 

esferas governamentais; 

 G2E: Governo para Servidores, refere-se à interação do governo com os 

servidores públicos, provendo informações e prestação de serviços necessários para o 

desenvolvimento de suas atividades profissionais e benefícios decorrentes de sua 

relação com o governo. 

Os Tribunais de Contas Estaduais, responsáveis pelo controle externo dos 

órgãos governamentais na esfera estadual devem dispor de recursos que permitam 

identificar e utilizar corretamente as fontes de informação necessárias para que seja 

possível garantir o bom uso dos recursos públicos, dentro das possibilidades de 

relacionamentos existentes. 

2.2.2. Governança Pública e Controle Externo  

De acordo com Rocha (2003), “O Estado relaciona-se permanentemente com a 

sociedade. Dessas relações surgem as funções que lhe são próprias, exercidas por meio 

dos seus órgãos – instituições burocráticas que prestam serviços públicos, ligados a 

uma das funções fundamentais: executiva, legislativa ou jurídica. O conjunto de órgãos 

constitui, formalmente, a administração pública. O Estado submete-se, então, à ordem e 

à eficiência administrativas, e à eficácia dos seus atos. Esses princípios criam 

mecanismos ou sistemas de controle das atividades estatais, defendendo tanto a própria 

administração pública, como os direitos e garantias coletivos”. 

O controle sobre os órgãos estatais, desempenhado por organizações do próprio 

Estado (Controle Externo) desempenha importante papel nas relações entre Estado e os 

cidadãos. Rocha (2003) explica que a principal função do controle deve ser a busca de 

melhores resultados por parte das organizações. Além disto, para que possa contribuir 

efetivamente para o êxito dos empreendimentos, Rocha (2003) esclarece que o controle 

deve atuar concomitantemente às diversas etapas do processo de produção, detectando 

desvios e anomalias em tempo de compatível para que possam ser propostas ações 

necessárias às correções e melhorias. São dois os sistemas de controle para o governo 

definidos pela Constituição Federal do Brasil: 
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 O controle interno, realizado pelos próprios órgãos do aparelho estatal, 

(circunscrito às respectivas organizações); 

 O controle externo, realizado pelo Poder Legislativo com o auxílio das cortes de 

contas. A estruturação dessas cortes de contas e sua forma de atuação serão mais bem 

detalhadas adiante, na Seção 4.2. 

 

No entendimento de Meirelles (1989), o controle externo é, por excelência, um 

controle político de legalidade econômica e financeira. Porém, Serra (1989) esclarece 

que a Constituição de 1988 estabelece que o controle externo exercido pelos Tribunais 

de Contas inclui fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial e deve abranger os aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade, 

assim como a ampliação de subvenções e renúncia de receitas, abrindo caminho para 

que os tribunais de contas se manifestem sobre o mérito e a qualidade da execução das 

despesas. Ainda de acordo com Serra (1989), a Constituição de 1988 “não limita, como 

antes, a ação dos referidos tribunais ao sistema de controle posterior, que significa 

confinar a prática da fiscalização aos fatos consumados, mas também abre a alternativa 

para a realização de controles prévios e concomitantes, além dos posteriores, prevendo, 

ainda, sanções mais efetivas”. 

Aspectos como interesses políticos, questões sociais, legislação, controle 

externo e soluções de continuidade administrativa são características típicas das 

organizações públicas que as diferenciam das organizações privadas. (Soares e Santos, 

2007). Portanto, para garantir a especificidade de sua atuação, os governos necessitam 

de um sistema de governança próprio e adequado. No desempenho de suas atribuições, 

a administração pública, por definição, não escolhe seus “clientes”. Além disto, não é 

possível definir diferentes papéis para os usuários dos serviços públicos como eleitores, 

contribuintes, etc. Por estes motivos, a administração pública não utiliza uma lógica 

puramente empresarial (Fugini et. al., 2005). 

Muitos dos casos de corrupção no Brasil, ligados a desvios de recursos, 

licitações fraudulentas e loteamento de cargos, por exemplo, poderiam ser evitados se 

houvesse governança pública bem definida nos níveis federal, estadual e municipal 

para os três poderes da república no Brasil. Iniciativas ligadas ao governo eletrônico 

começam a permitir que algum controle possa ser exercido pelos cidadãos e órgãos 

competentes através do acesso a informações contidas em bancos de dados do governo 
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e a informações divulgadas na internet. Embora existam excelentes serviços já 

prestados à sociedade com base na tecnologia da informação, ainda faltam mecanismos 

que permitam integrar as informações oriundas de níveis e setores distintos dentro do 

próprio governo. A falta de qualidade das informações torna difícil garantir a 

conformidade com instrumentos legais, prejudica as tomadas de decisão, promove a 

ineficiência e facilita a corrupção. 

A Transparência Internacional é uma organização não governamental que 

divulga anualmente um índice de percepções de consultores a respeito dos níveis de 

corrupção do setor público, para um universo de 180 países. Em 2008, o Brasil foi 

classificado na posição de número 80, tendo caído 10 posições com relação ao ano de 

2007, mais cinco posições com relação a 2006. A classificação é feita com base em 

notas atribuídas de zero (muito corrupto) a 10 (livre de corrupção). Nos últimos três 

anos as notas do Brasil variaram de 3,3 em 2006 a 3,5 em 2008. 

Em conjunto com a Corregedoria Geral da União (CGU), a Transparência 

Brasil, divulga em sua página na internet uma metodologia para o Mapeamento de 

Riscos de Corrupção, que parte do mapeamento dos processos de trabalho e dos 

processos decisórios para identificar onde estão os maiores riscos. A existência de 

governança pública torna-se assim um grande fator de combate à corrupção, uma vez 

que a transparência e a eficácia são características que a distinguem. Uma das formas 

de garantir a boa governança pública é o controle externo, que entre outras 

responsabilidades, é encarregado da execução de auditorias nos órgãos governamentais. 

2.2.3. Controle Externo e Auditoria de TI 

Auditoria é um processo de exame e análise metódica, através do qual se 

procuram provas para confirmar as alegações feitas por uma organização. A auditoria 

de TI tem sido parte da auditoria financeira há algum tempo, porém, existe um novo 

foco em seu escopo para incorporar considerações sobre governança (Gerke e Ridley, 

2006). Embora a tecnologia forneça oportunidades para crescimento e 

desenvolvimento, ela também oferece ferramentas para ameaças como enganos, roubos 

e fraudes. 

Os auditores podem fornecer consultoria especializada objetiva nas áreas em 

que possuem especialização. Baseados em seu conhecimento eles podem fornecer 

consultoria técnica para problemas relacionados à boa governança, accountability, 
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práticas éticas, programas anticorrupção, gerenciamento e avaliação eficazes de risco, 

controles internos, desenvolvimento e operação de sistemas de informação, 

gerenciamento de projetos, e outras áreas que afetem a eficácia, a eficiência e a 

economia de operações. Além disto, os auditores do governo podem fornecer serviços 

como oficinas para controle e avaliação de riscos, treinamento em áreas como 

conscientização sobre fraudes, e medição de desempenho (IIA, 2006). 

A auditoria de TI, de acordo com Juergens (2006) vem crescendo de 

importância porque as organizações dependem cada vez mais da Tecnologia da 

Informação. Os processos chave das organizações são automatizados ou habilitados 

pela tecnologia. Porém, as diferenças existentes entre os ambientes informatizados 

tornam cada vez mais difícil uma abordagem genérica para auditoria de TI. 

Até o final do século XX, na visão de Hinson (2007), o planejamento de 

auditorias devia decidir se o trabalho deveria ser feito “sobre” ou “através” de sistemas 

de computador. Muitos auditores sem familiaridade com TI restringiam seu trabalho à 

análise de resultados e processos, muitas vezes fazendo recálculos manualmente para 

conferir a exatidão dos sistemas informatizados. Por sua vez, os auditores de TI eram 

tidos como especialistas em auditar computadores e restringiam sua atuação ao 

ambiente de TI, ignorando os processos do negócio. Atualmente, a idéia mais aceita 

aponta na direção da necessidade de um entendimento tanto da TI quanto do negócio 

para todos os auditores. 

Hinson (2007) acredita ainda que os auditores de TI atuam na intersecção entre 

os sistemas de TI e as pessoas que os especificam, desenvolvem, implementam, usam, 

gerenciam e mantêm. Portanto, os auditores de TI complementam outras abordagens de 

auditoria e vice-versa.  

Os recursos humanos usados numa auditoria de TI são críticos para sua eficácia 

e eficiência. Os perfis dos auditores devem ser adequados para o objeto da auditoria 

que pode variar muito. O objeto da auditoria pode ser a infra-estrutura técnica ou as 

aplicações, ou a governança da TI, por exemplo. Cada uma dessas possibilidades 

demanda perfis diferentes de auditores para a TI. Alguns requisitos e tecnologias 

emergentes são citados por Juergens (2006) como passíveis de ter impacto nas 

organizações e na função de auditoria, exigindo adequação de perfis, como por 

exemplo: redes sem fio, dispositivos móveis, gerenciamento de dados, privacidade, 



 

16 

 

acessos administrativos e pirataria. Todos esses itens têm reflexo direto na segurança e 

na qualidade da informação dentro das organizações. 

O controle externo exercido pelos Tribunais de Contas Estaduais sobre seus 

jurisdicionados é dependente de auditorias. Isto significa que deve preocupar-se não 

apenas com as informações apresentadas pelas organizações auditadas, mas também 

com a maneira como foram produzidas essas informações. Falhas de segurança ou de 

controles internos nos sistemas de informação dos auditados podem comprometer o 

resultado das auditorias. Portanto, além do uso desejável de ferramentas automatizadas 

na execução de auditorias voltadas para os aspectos financeiros e legais dos órgãos 

auditados, a auditoria de TI deve funcionar como garantia da qualidade das 

informações recebidas. Para que seja possível uma avaliação completa do ambiente 

auditado, a auditoria da governança de TI deve fazer parte do escopo das auditorias de 

TI. 

2.3. Governança de TI 

Há alguns anos, o termo governança tornou-se familiar para os executivos das 

grandes empresas. Mais recentemente, a expressão passou também a ser adotada em 

tecnologia da informação, para se referir aos critérios de definição, gestão e 

acompanhamento de resultados dos investimentos em TI (WEILL, 2004).  

É evidente que a Tecnologia da Informação tem um papel fundamental na 

melhoria das práticas de governança corporativa, pois os processos críticos do negócio 

normalmente são automatizados e os diretores dependem de informações fornecidas 

por sistemas de TI para suas tomadas de decisão. Além disto, de acordo com Mahoney 

(2007), a atuação da TI nas empresas está se movendo de habilitar os processos do 

negócio existentes para criar novos processos de negócio e de tecnologia. Isto significa 

que o papel da TI nas organizações está mudando o foco da tecnologia para os 

processos e relacionamentos do negócio. A necessidade de uma governança de TI clara 

e compreendida por todos é fundamental nessas condições. 

 O IT Governance Institute (ITGI) esclarece em seu Board Briefing On IT 

Governance (2006) que a governança de TI deve fazer parte da governança corporativa, 

permitindo que a tecnologia da informação seja vista como parte integral da 

organização. Esta também é uma realidade no universo da governança pública. Existem 

definições diferentes para governança de TI, dependendo do autor e do foco estudado. 
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Simonsson e Johnson (2006) realizaram um estudo exaustivo sobre as 

definições existentes em 60 diferentes artigos sobre governança de TI. Dentre as 

definições mais citadas foram destacadas: 

 A governança de TI é responsabilidade do Conselho de Diretores e gerentes 

executivos. Ela faz parte integral da governança empresarial e consiste da estrutura 

organizacional e de liderança bem como dos processos para garantir que a organização 

sustente e estenda sua estratégia e seus objetivos (ITGI, 2000). Esta definição é mantida 

pelo ITGI na versão 4.1 do COBIT editada em 2007.  

 A governança de TI é a capacidade organizacional exercida pelo Conselho de 

Diretores, pela gerência executiva e pela gerência de TI para controlar a formulação e 

implementação da estratégia de TI e desta forma assegurar a fusão entre negócio e TI 

(Van Grembergen, 2002). 

 A governança de TI especifica os direitos de decisão e o framework de 

responsabilidades para encorajar comportamentos desejáveis no uso de TI (Weill e 

Ross, 2004). 

Pode-se perceber pelas definições que governança não se confunde com 

gerenciamento operacional. De acordo com Peterson (2003), conforme ilustrado na 

Figura 1, o gerenciamento de TI tem como foco o fornecimento efetivo de serviços e 

produtos de TI internos e o gerenciamento das operações de TI no presente. Já a 

Governança de TI é mais abrangente e concentra-se no desempenho e transformação da 

TI, para atender demandas atuais e futuras do negócio da corporação (foco interno) e 

dos clientes do negócio (foco externo). 

 Completando este entendimento, Weill e Ross (2004) acrescentam que o 

gerenciamento preocupa-se com “quais” decisões devem ser tomadas, enquanto a 

governança preocupa-se com “quem” toma as decisões e “como” essas decisões serão 

monitoradas. Conseqüentemente, uma alteração na estratégia da organização poderá 

exigir alterações para o gerenciamento, mas não para a governança de um ativo. 

De Haes e Van Gembergen (2008) afirmam que o objetivo da governança de TI 

é viabilizar um melhor alinhamento entre o negócio e a TI. O alinhamento não deve ser 

entendido como um fim, de acordo com o ITGI (2006). Antes disto, trata-se de um 

caminho. A idéia principal do alinhamento é a garantia de que os investimentos de TI 

estão em harmonia com os objetivos estratégicos da empresa.  
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Figura 1: Governança de TI X Gestão de TI 

Fonte: Peterson (2003)  

 

Sem contrariar a afirmação de De Haes e Van Gembergen (2008), England 

(2008) entende que a definição de governança pode ser resumida a “fazer políticas e 

monitorar”, sendo que qualquer atividade além destas deve ser entendida como 

gerenciamento, mesmo que o gerenciamento faça parte da implementação da política 

de governança. Esta interpretação de governança de TI coloca no nível de 

gerenciamento de TI a maioria dos frameworks existentes para governança e que serão 

discutidos adiante, no Capítulo 3. Este entendimento é compartilhado por Van Bon 

(2008), para quem muitos frameworks como o COBIT e o ITIL são, na verdade, 

frameworks de gerenciamento. Já o ITGI (2003) esclarece que, assim como a maioria 

de outras atividades de governança, a governança de TI envolve o Conselho de 

Diretores e o gerenciamento executivo num trabalho cooperativo. Contudo, devido à 

complexidade e à especialização requeridas, o Conselho de Diretores deve estabelecer 

os objetivos e insistir no controle, demandando das camadas inferiores da empresa as 

informações necessárias para as tomadas de decisão e atividades de avaliação. 

Está evidente, portanto, que a definição de governança de TI ainda não é 

consenso na literatura. Por outro lado, o modelo de governança de TI proposto no final 

deste trabalho deve ter um caráter prático, que permita visualizar caminhos para sua 

implementação e deve considerar as peculiaridades do serviço público, especialmente 

aquelas relacionadas à atuação dos Tribunais de Contas Estaduais. 
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2.3.1. Governança de TI no Serviço Público 

A evolução tecnológica tem permitido que as organizações públicas, a exemplo 

do que ocorre no mundo privado, operem em rede para compartilhar recursos e 

melhorar a qualidade dos serviços prestados. Porém, a governança desses serviços 

compartilhados não é trivial e normalmente envolve diversos níveis da administração 

pública, com objetivos distintos, além de graus diferentes de recursos, capacidades, 

processos e utilização da TI. 

Portanto, as peculiaridades do serviço público devem ser consideradas para a 

proposição de um modelo de governança de TI viável e aderente à realidade. Weill e 

Ross (2004) descrevem as complexidades identificadas no ambiente de TI das 

organizações sem fins lucrativos, onde podem ser enquadradas as entidades 

governamentais e o serviço público em geral: 

 Mensuração de valor e desempenho – o conceito geral de valor público em 

organizações sem fins lucrativos complica em muito a mensuração de valor e 

desempenho; 

 Justificativa para investimentos em infra-estrutura de TI – existem três maneiras 

de justificar as aquisições: por determinação superior (onde não há necessidade de 

justificar custos), para reduzir despesa (há de se calcular e avaliar os investimentos 

versus reduções), ou para habilitar novas capacidades (difícil de quantificar e valorizar 

os benefícios); 

 Desenvolvimento de parcerias e arquiteturas padronizadas – o desenvolvimento 

de parcerias com outras organizações pode aumentar a eficiência da área de TI. Porém, 

para viabilizar as parcerias e compartilhamento de arquiteturas há necessidade de 

considerar muitas questões externas à organização; 

 Público alvo – todas as organizações governamentais prestam algum tipo de 

serviço a consumidores ou cidadãos. A tomada de decisões de TI requer uma 

perspectiva mais abrangente, além de dinâmicas mercadológicas de oferta e procura 

diferentes do setor privado. 

 

Entendido o fato de que o serviço público possui suas peculiaridades e que a 

governança de TI, como parte integrante da governança pública, é essencial para a 

eficiência e eficácia da atuação dos órgãos públicos, serão revistos alguns conjuntos de 

melhores práticas e de normas que permitem apoiar e estruturar a governança de TI.  
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Capítulo 3  

Revisão dos Frameworks e Padrões para Governança de TI 

Para auxiliar na solução dos problemas de governança de TI, tanto no serviço 

público quanto nas empresas privadas, existem normas e conjuntos de melhores 

práticas (frameworks) que podem ser aplicadas ao contexto dos TCEs. Os padrões e 

frameworks conhecidos podem ser direcionados para níveis específicos da organização. 

De acordo com De Haes et. al. (2006) a governança de TI pode ser vista em três níveis: 

Estratégico, Gerencial e Operacional conforme ilustrado na Figura 2. 

Nível Estratégico

Nível Gerencial

Nível Operacional

Gerenciamento Executivo 

Conselho de 

Diretores

Gerenciamento do negócio e da TI (Chefias e Gerências no nível 

operacional)

 

Figura 2 - Níveis de Governança 

Fonte: Adaptado de De Haes et. al. (2006) 

 

Independentemente do nível onde podem ser utilizados serão comentados a 

seguir alguns frameworks e padrões aplicáveis aos Tribunais de Contas Estaduais, que 

são o alvo do modelo proposto no final deste trabalho. As melhores práticas têm origem 

em publicações que, de acordo com o IT Service Management Fórum (ITSMF, 2007), 

podem ser: 

 Padrões publicados pela ISO/IEC ou pela a ABNT como ISO/IEC 38500:2008, 

ABNT NBR ISO/IEC 20000 e as normas do grupo ISO 27000 voltadas para a 

segurança da informação; 

 Frameworks como o COBIT, ITIL, CMMI, PMI, BSC e outros; 

 Conjuntos de conhecimentos proprietários de pessoas ou organizações. 



 

21 

 

Ao ser avaliada a aplicabilidade de um framework ou conjuntos de melhores 

práticas, é importante considerar o que o ITGI (2007) estabelece sobre eles: “um 

framework de controle para TI define os motivos pelos quais a governança de TI é 

necessária, os stakeholders e o que é necessário para realizá-la”. De forma geral esses 

frameworks ou conjuntos de melhores práticas não apresentam um guia sobre “como” 

realizar os controles recomendados.  

A seguir serão comentados alguns dos mais conhecidos conjuntos de normas e 

melhores práticas aplicáveis à governança de TI, nos três níveis identificados por De 

Haes et. al. (2006). 

3.1. ISO/ IEC 38500:2008 Corporate Governance of Information 

Technology 

Em maio de 2008 foi publicada pela ISO a norma ISO 38500 que estabelece o 

novo padrão para Governança Corporativa de TI. Essa norma foi baseada em um 

padrão australiano (AS8015) que provê seis princípios orientadores para o 

estabelecimento de uma boa governança corporativa e também para o uso aceitável, 

eficiente e efetivo dos recursos de TI:  

 Estabelecer responsabilidades facilmente compreensíveis para a TI;  

 Planejar a TI para que ela ofereça o melhor suporte à organização;  

 Validar as aquisições de TI;  

 Garantir o melhor desempenho da TI sempre que necessário;  

 Garantir a conformidade da TI junto às regras formais;  

 Garantir que a utilização dos recursos de TI respeite os fatores humanos. 

Devido à data recente de sua publicação, não foram encontradas referências de 

aplicação direta do conteúdo dessa norma em empresas públicas ou privadas durante a 

pesquisa para elaboração deste trabalho. 

3.2. NBR ISO/IEC 20000 - Tecnologia da Informação - 

Gerenciamento de Serviços  

A NBR ISO/IEC 20000, versão da ABNT para a ISO/IEC 20000, orienta a 

abordagem integrada de processos para um fornecimento eficaz de serviços de TI e 
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define as diretrizes de qualidade para a gestão de serviços de TI (ITSM – IT Service 

Management). A norma é estreitamente alinhada com a IT Infrastructure Library – 

ITIL e fornece um critério de medição e validação do sucesso de uma organização na 

implementação das melhores práticas, conforme definidas pela ITIL. O conteúdo da 

ISO 20000 é baseado nos seguintes documentos: 

 Primeira parte – Inclui um conjunto de requisitos mínimos e fomenta a adoção de 

uma abordagem de processos integrada para um fornecimento eficaz dos serviços 

geridos de forma a satisfazer os requisitos empresariais e dos clientes. 

 Segunda parte – Abrange um “Código de Práticas para Gestão de Serviços,” que 

expõe os elementos chave das melhores práticas ITIL. Esse documento pretende 

auxiliar as organizações no sentido de estabelecerem processos para alcançarem os 

objetivos da Primeira parte (acima).  

Essa norma é importante para definir e medir a maturidade de determinada 

empresa em serviços de TI. Porém, não atesta a qualidade dos produtos ou serviços de 

uma empresa ou organização pública, pois indica apenas as melhores práticas na 

concepção dos serviços. Não são encontrados nessa norma indicadores que atestem a 

qualidade dos serviços. 

3.3. Normas no Grupo ISO 27000 para a Segurança da Informação 

A ISO reservou a numeração da série ISO/IEC 27000 para um conjunto de 

padrões de gerenciamento de informações de segurança. Serão apresentadas as três 

normas com maior impacto para este estudo de governança de TI. 

3.3.1. ABNT NBR ISO/IEC 27001:2006 - Sistemas de Gestão de 

Segurança da Informação – Requisitos (ISO 27001) 

A ABNT NBR ISO/IEC 27001, versão da ABNT para a ISO/IEC 27001, 

especifica os requisitos obrigatórios para estabelecer, implementar e documentar um 

Sistema de Gerenciamento de Segurança da Informação e define os requisitos de 

controles de segurança a serem implementados de acordo com as necessidades 

individuais das organizações. Ela é formada de onze seções de controle, trinta e nove 

processos e cento e trinta e três controles. Também está incluído nessa norma um 

modelo PDCA (Plan-Do-Check-Act), que permite melhoria contínua. Este é o padrão 
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internacional para a segurança da informação nas organizações e sua adoção deve ser 

uma decisão estratégica. Os processos da ISO 27001 são divididos em nove grupos: 

 Definir o escopo do Sistema de Gerenciamento de Segurança da Informação; 

 Definir a política de segurança; 

 Realizar uma análise de riscos; 

 Gerenciar os riscos; 

 Selecionar processos e os controles que serão implementados; 

 Elaborar uma declaração de aplicabilidade; 

 Preparar e operar o Sistema de Gerenciamento de Segurança da Informação; 

 Monitorar e rever o Sistema de Gerenciamento de Segurança da Informação; 

 Manter e melhorar o Sistema de Gerenciamento de Segurança da Informação. 

De acordo com o comitê responsável pela série ISO 27000 e padrões 

relacionados, a ISO 27001 é adequada para diversos tipos de uso dentro das 

organizações, como por exemplo: 

 Para formular requisitos de segurança; 

 Como forma de garantir que os riscos estão sendo gerenciados eficazmente; 

 Para garantir aderência a leis e regulamentações;  

 Como um framework de processos para implementação e gerenciamento de 

controles que possam garantir que os objetivos de segurança sejam atingidos; 

 Definição de novos processos de gerenciamento da segurança da informação; 

 Uso pelos auditores internos e externos para determinar o grau de aderência com 

políticas, diretrizes e padrões adotados. 

3.3.2. ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005 - Código de Prática para a 

Gestão da Segurança da Informação (ISO 27002) 

A ABNT NBR ISO/IEC 27002, versão da ABNT para a ISO/IEC 27002, é um 

código de práticas para a segurança da informação, onde são enumerados mecanismos 

de controles que podem ser implementados de acordo com as orientações contidas na 

ABNT NBR ISO/IEC 27001. Os controles apresentados destinam-se a atender os 

requisitos específicos identificados numa análise de riscos formal. Esse padrão também 

fornece um guia para o desenvolvimento de padrões de segurança organizacional e 

práticas de gerenciamento eficaz da segurança. 
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As bases desse padrão foram publicadas inicialmente pelo governo britânico e 

se tornaram um padrão em 1995, quando foram republicadas pelo BSI (British 

Standards Institution) sob o título de BS7799. No ano 2000, a ISO (Interantional 

Standards Organisation) republicou esse documento como ISO 17799. Uma nova 

versão da ISO 17799 foi publicada em 2005, sob o título de ISO 27002. Essa norma 

deve ser usada em conjunto com a ISO 27001, de forma complementar. A ISO 27002 

considera onze áreas principais: 

 Política de segurança; 

 Organização da segurança da informação; 

 Gerenciamento de ativos; 

 Segurança dos recursos humanos; 

 Segurança física e ambiental; 

 Gerenciamento de comunicações e operações; 

 Controle de acesso; 

 Aquisição, desenvolvimento e gerenciamento de sistemas de informação; 

 Gerenciamento de incidentes de segurança da informação; 

 Gerenciamento de continuidade do negócio; 

 Conformidade (atendimento a padrões estabelecidos ou acordos de 

licenciamento)  

3.3.3. ISO/IEC 27005:2008 - Information Security Management Systems 

- Guidelines for Information Security Risk Management (ISO 27005) 

Esta norma cobre o gerenciamento de riscos de segurança da informação. Ela 

suporta especialmente os requisitos de gerenciamento da segurança da informação 

contidos na norma ISO 27001 e foi projetada para dar assistência à implementação da 

segurança da informação baseada numa abordagem de gerenciamento de riscos. É 

importante o conhecimento dos conceitos, modelos, processos e terminologia descritos 

na ISO 27001 e ISO 27002. A norma se aplica a qualquer tipo de organização, 

inclusive órgãos governamentais, que desejem gerenciar os riscos que possam 

comprometer a segurança da informação. 

Para efeito da ISO 27005, risco deve ser entendido como: uma combinação de 

conseqüências da ocorrência de um evento não desejado e da probabilidade da 

ocorrência do evento. O processo de análise de riscos apresentado nessa norma indica a 
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necessidade de identificar os ativos de informação que apresentam riscos, as potenciais 

fontes de ameaça, as vulnerabilidades e as conseqüências da materialização dos riscos. 

Além disto, existem anexos listando ameaças, vulnerabilidades e conseqüências mais 

comuns, bem como a definição do escopo e fronteiras do gerenciamento de riscos da 

segurança da informação. 

3.4. Framework de Weill & Ross 

Numa pesquisa realizada em 256 empresas de vários continentes, Weill e Ross 

(2004), constataram que o sucesso no desempenho de várias empresas está diretamente 

relacionado com a implementação de uma eficiente governança de TI que suporte as 

estratégias de negócios. Os autores criaram um framework para governança de TI, 

voltado pra o nível estratégico, onde a governança de TI é entendida como: “a 

especificação dos direitos decisórios e do framework de responsabilidades para 

estimular comportamentos desejáveis na utilização de TI”. Uma governança eficaz de 

TI deve assim tratar de três 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. 

3.4.1. Matriz de Arranjos de Governança 

Para responder as duas primeiras perguntas, Weill e Ross propõem um quadro 

que chamam de Matriz de Arranjos de Governança (Figura 3), onde são listadas cinco 

decisões de TI inter-relacionadas:  

 Princípios de TI: são um conjunto de declarações de alto nível sobre como a 

tecnologia da informação é utilizada no negócio. Estabelecem uma postura empresarial 

que pode ser traduzida em políticas, normas e diretrizes específicas. Devem definir o 

comportamento desejável tanto para profissionais como para usuários de TI; 

 Arquitetura de TI: define os requisitos de integração e padronização. A 

padronização de processos e padronização de dados são suas principais características; 

 Infra-estrutura de TI: Define os serviços compartilhados e de suporte. 

Normalmente incluem serviços de rede e de telecomunicação, provisão e 

gerenciamento de computação em larga escala (incluindo servidores), gerenciamento 



 

26 

 

de bancos de dados, pesquisa de tecnologias emergentes para o negócio e intranet para 

a empresa; 

 Necessidade de aplicações de negócio: define a necessidade comercial de 

aplicações de TI, compradas ou desenvolvidas internamente; 

 Investimentos e priorização de TI: define quais iniciativas financiar, quanto 

gastar e como conciliar os conflitos de interesse. 

Para identificar quem toma as decisões, foi definido um conjunto de arquétipos: 

 Monarquia de negócio: quem decide são os altos gerentes; 

 Monarquia de TI: quem decide são os especialistas de TI; 

 Feudalismo: cada unidade de negócio toma decisões independentes; 

 Federalismo: as decisões são tomadas através de uma combinação entre o centro 

corporativo e as unidades de negócio, com ou sem a participação do pessoal de TI; 

 Duopólio de TI: as decisões são tomadas em conjunto entre o grupo de TI e 

algum outro grupo (alta gerência ou líderes das unidades de negócio) 

 Anarquia: as decisões são tomadas individualmente ou por pequenos grupos de 

forma isolada 

 

Figura 3 - Matriz de Arranjos de Governança 

Fonte: Weill e Ross (2004) 
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3.4.2. Mecanismos de Governança 

Para responder a terceira pergunta sobre governança de TI, como são tomadas e 

monitoradas as decisões de TI, Weill e Ross (2004) propõem a formulação e 

implementação de mecanismos de governança, como comitês, funções e processos 

formais. Para organizações do setor público e organizações não-governamentais com 

melhor desempenho, Weill e Ross identificam os seguintes mecanismos: 

 Comitês executivos concentrados em todos os ativos-chaves, inclusive a TI; 

 Conselho de TI, incluindo executivos de negócios e TI; 

 Comitê de liderança de TI, incluindo executivos de TI; 

 Comitê de arquitetura; 

 Rastreamento de projetos de TI e recursos consumidos; 

 Gerentes de relacionamento entre negócios e TI. 

 

3.4.3. Componentes do Framework 

O framework proposto na Figura 4 busca ilustrar a harmonização entre a 

estratégia e a organização da empresa, os arranjos de governança de TI e as metas de 

desempenho do negócio.  

 A Estratégia e Organização definem os comportamentos desejáveis que motivam 

a governança.  

 Os Arranjos de Governança definem os atores que decidem ou contribuem para 

as tomadas de decisão de TI. Devem ser decididos os princípios de TI, a arquitetura de 

TI, a infra-estrutura de TI, as aplicações e os investimentos de TI. 

 A eficácia das estratégias e da combinação de arranjos de governança de TI 

deverá refletir-se na capacidade de atingir as metas de desempenho de negócio 

declaradas. 
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Estratégia e 

Organização do TCE

Organização de TI e 

Comportamentos 

Desejáveis

Metas de 

Desempenho do 

Negócio

Métricas e 

Responsabilidades 

de TI

Arranjos de Governança de TI

Mecanismos de Governança de TI
(Comitês, orçamentos, etc.)

Harmonizar o que? Harmonizar como?

Decisões de TI
Princípios

Arquitetura

Infra-estrutura

Aplicações

Investimentos

 

Figura 4 - Framework de governança de TI 

Fonte: Adaptação de Weill & Ross (2004) 

 

3.4.4. O Framework de Weill & Ross em Órgãos Governamentais 

As peculiaridades do serviço público, conforme já discutido neste trabalho, 

exigem que uma governança pública seja estabelecida com características próprias, 

diferentes da governança corporativa das empresas privadas. Weill e Ross (2004) 

apresentam algumas sugestões para a implementação de seu framework num ambiente 

de serviço público ou organizações sem fins lucrativos: 

 Adote tomadas de decisões conjuntas entre negócios e TI para definir os 

princípios de TI: Esta atitude é considerada fundamental para estabelecer o equilíbrio 

entre o alinhamento da TI e as necessidades do negócio, além de facilitar a concepção 

de estratégias dentro do tecnicamente possível.  

 Considere os princípios de infra-estrutura de TI como decisões estratégicas 

do negócio: As decisões sobre infra-estrutura são estratégicas e deveriam ser tomadas 

por monarquias de negócio ou arranjos com forte participação da área de negócios. Os 

autores ressaltam que, embora este seja um arranjo ainda pouco comum, ele foi 

identificado entre as organizações com melhor desempenho, pois o envolvimento da 

área de negócios assegura a anuência da cúpula para a realização e utilização de 

investimentos em infra-estrutura.  
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 Não use modelos feudalistas para necessidades de aplicações de negócios: O 

modelo feudalista pode gerar tensão entre a autonomia local e o enfoque estratégico 

centralizado. 

 Use a tomada de decisões conjunta para investimentos em TI: Assim como 

ocorre para os princípios de TI, as decisões de investimento em TI devem combinar a 

contribuição estratégica da alta gerência com o conhecimento tecnológico e a 

capacidade organizacional dos líderes de TI. 

 

3.5.   COBIT - Control Objectives for Information and Related 

Technology 

O COBIT é um conjunto de melhores práticas, focado nos processos da 

organização da TI bem como na forma de avaliar e monitorar esses processos. Ele deve 

ser entendido como um framework de alto nível, integrador de outros conjuntos de 

melhores práticas destinados a atividades específicas como o ITIL e as normas do 

grupo ISO/IEC 27000. Este framework é orientado ao negócio, fornece informações 

detalhadas para gerenciar processos e é projetado para auxiliar três audiências distintas: 

 Gerentes que necessitam avaliar o risco e controlar os investimentos de TI em 

uma organização. 

 Usuários que precisam ter garantias de que os serviços de TI de que dependem os 

seus produtos e serviços para os clientes internos e externos estão sendo bem 

gerenciados. 

 Auditores que podem se apoiar nas recomendações do COBIT para avaliar o 

nível da gestão de TI e aconselhar o controle interno da organização. 

 

3.5.1. Áreas de Foco da Governança de TI  

Os pilares fundamentais que sustentam o núcleo da governança de TI, de acordo 

com o COBIT, são representados por cinco áreas: 

 Alinhamento estratégico: garante a ligação entre o negócio e o planejamento da 

TI; define, mantém e valida a proposição de valor da TI; alinha as operações de TI com 

as operações do negócio. 
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 Entrega de valor: ocupa-se da proposição de valor através do tempo, 

assegurando que a TI entregue os benefícios prometidos de acordo com a estratégia, 

concentrando-se em otimizar custos e em comprovar o valor intrínseco da TI; 

 Gerenciamento de Recursos: dispõe sobre a otimização dos investimentos e da 

gestão adequada dos recursos críticos de TI (aplicações, infra-estrutura e pessoas); 

 Gerenciamento de riscos: lida com a conscientização dos riscos por parte da alta 

direção; entendimento claro dos requisitos de conformidade e das tendências da 

empresa para os riscos; transparência sobre os riscos significativos para a empresa e 

incorporação das responsabilidades sobre o gerenciamento de riscos para toda a 

organização; 

 Gerenciamento do desempenho: acompanha e monitora a implementação da 

estratégia, o andamento dos projetos, o uso dos recursos, o desempenho dos processos e 

a entrega dos serviços.  

3.5.2. Componentes do Framework 

O COBIT pode ser visto como a combinação de três componentes que interagem 

da seguinte maneira: os recursos de TI são gerenciados pelos processos de TI para 

atingir os objetivos de TI que respondem aos requisitos do negócio, conforme ilustrado 

na Figura 5.  
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Figura 5 - Cubo do COBIT 

Fonte: ITGI (2007) 
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3.5.2.1 Recursos de TI 

Para atender os requisitos de TI para o negócio, a organização deve investir em 

recursos necessários para criar a capacidade técnica adequada. Os recursos de TI 

identificados pelo COBIT são os seguintes: 

 Aplicações: São os sistemas automatizados dos usuários e os procedimentos 

manuais que processam a informação. 

 Informação: são os dados em todas as suas formas, usados como entrada, ou 

fornecidos como saída por sistemas de informação.  

 Infra-estrutura: é a tecnologia e as facilidades (hardware, sistemas operacionais, 

bancos de dados, redes, multimídia, e o ambiente que os suporta) que permitem rodar 

as aplicações.  

 Pessoas: é o pessoal necessário para planejar, organizar, adquirir, implementar, 

entregar, monitorar e avaliar os sistemas de informação e os serviços. Pessoas podem 

ser internas, terceirizadas ou contratadas. 

3.5.2.2 Requisitos do Negócio  

Para atingir os objetivos do negócio, a informação necessita atender critérios de 

controle que no COBIT são conhecidos como requisitos do negócio para a informação. 

São definidos sete critérios conforme descrito a seguir: 

 Eficácia: a informação deve ser relevante e pertinente aos processos do negócio, 

e também deve ser entregue de forma correta, consistente, dentro do tempo e possível 

de ser utilizada. 

 Eficiência: a informação deve ser entregue através do uso mais econômico e 

produtivo dos recursos. 

 Confidencialidade: a informação deve ser protegida do uso não autorizado. 

 Integridade: a informação deve ser entregue com acurácia e completeza de 

acordo com as expectativas e com os valores do negócio.  

 Disponibilidade: a informação deve estar disponível quando requisitada pelos 

processos do negócio. A disponibilidade também está associada à proteção dos recursos 

necessários à informação e às capacidades associadas a esses recursos. 

 Conformidade: a informação deve estar de acordo com as leis, regulamentos e 

acordos contratuais a que se sujeitam os processos. 
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 Confiabilidade: a informação deve ser apropriada para o exercício das 

responsabilidades da governança. 

 

  Processo de TI Questões Gerenciais 
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P0-1→ Definir um Plano Estratégico para a TI 
P0-2→ Definir arquitetura da informação 
P0-3→ Determinar a direção tecnológica 
P0-4→ Definir a organização de TI, os seus processos  
P0-5→ Gerenciar investimentos em TI 
P0-6→ Comunicar objetivos e direcionamentos gerenciais 
P0-7→ Gerenciar recursos humanos 
P0-8→ Gerenciar a qualidade 
P0-9→ Avaliar e gerenciar riscos de TI 
P0-10→ Gerenciar projetos 

As estratégias do negócio e as 
estratégias de TI estão alinhadas? 
Todos dentro da organização 
compreendem os objetivos da TI? 
Os riscos da TI são entendidos e 
estão sendo gerenciados? 
A qualidade dos sistemas é 
apropriada para as necessidades do 
negócio? 
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) AI-1→ Identificar soluções automatizadas  

AI-2→ Adquirir e manter software aplicativo 
AI-3→ Adquirir e manter infra-estrutura de tecnológica 
AI-4→ Viabilizar operação e utilização 
AI-5→ Adquirir recursos de TI 
AI-6→ Gerenciar mudanças 
AI-7→ Instalar e aprovar soluções e mudanças 

Os novos projetos oferecem 
soluções que respondem às 
necessidades da organização? 
Os novos projetos são entregues 
dentro do programado e dentro do 
orçamento? 
Os novos sistemas funcionam 
corretamente quando implantados? 
As alterações podem ser feitas sem 
perturbar as operações correntes do 
negócio? 
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DS-1→ Definir e gerenciar níveis de serviço 
DS-2→ Gerenciar serviços terceirizados 
DS-3→ Gerenciar desempenho e capacidade 
DS-4→ Garantir a continuidade dos serviços 
DS-5→ Garantir a segurança dos sistemas 
DS-6→ Identificar e alocar custos 
DS-7→ Educar e treinar usuários 
DS-8→ Gerenciar central de serviços e incidentes 
DS-9→ Gerenciar a configuração 
DS-10→ Gerenciar problemas 
DS-11→ Gerenciar dados 
DS-12→ Gerenciar o ambiente físico 
DS-13→Gerenciar operações 

Os serviços de TI são entregues de 
acordo com as prioridades do 
negócio? 
Os custos de TI estão otimizados? 
Os sistemas podem ser utilizados de 
forma produtiva e segura? 
Existem requisitos adequados de 
confidencialidade, integridade e 
disponibilidade para a segurança da 
informação? 
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ME-1→ Monitorar e avaliar o desempenho 
ME-2→ Monitorar e avaliar os controles internos 
ME-3→ Assegurar conformidade com as regelações 
ME-4→ Fornecer governança para a TI 

O desempenho da TI é medido de 
forma a detector problemas antes 
que seja tarde demais? 
O gerenciamento permite assegurar 
que os controles são eficazes e 
eficientes? 
O desempenho da TI pode ser 
vinculado aos objetivos do negócio? 

Quadro 1 - Domínios e processos do COBIT 4.1 

Fonte: Adaptado de Fernandes, A.A. e Abreu, V.F. (2006) 

3.5.2.3 Processos de TI 

A estrutura do framework é dividida em quatro domínios de responsabilidade. 

Para cada um desses quatro domínios são definidos os processos pertinentes. O 

conjunto dos trinta e quatro processos definidos para todo o framework e seus 

respectivos domínios encontra-se descrito no Quadro 1. 
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3.5.3. Modelo de Maturidade 

O COBIT fornece um modelo que permite às organizações medir o nível de 

desempenho, indicando o que deve ser medido e como medir, além de apontar onde são 

necessárias melhorias para que seja atingido o nível de maturidade desejado. O modelo 

de maturidade para gerenciamento e controle de processos de TI é baseado em um 

método para avaliação da organização, podendo variar de um nível não existente (0) a 

otimizado (5). Esta abordagem é derivada do modelo de maturidade proposto pelo 

Software Engineering Institute (SEI) definido para a maturidade da capacidade de 

desenvolvimento de software. No COBIT é fornecida uma definição genérica para a 

escala de maturidade, que é similar à CMM, porém interpretada para a natureza dos 

processos de gerenciamento de TI. A partir dessa escala genérica, um modelo 

específico de maturidade é apresentado para cada um dos trinta e quatro processos 

definidos pelo COBIT. A definição genérica para a escala de maturidade é ilustrada 

através da Figura 6. 

Otimizado

Gerenciado

Definido

Repetido

Ad-hoc

Processos recebem feed-

back para melhoria

(Quantitativo)

Processos são medidos

(Qualitativo)
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(Intuitivo)

Processos dependem 

das pessoas

Caótico

Automatização

Estruturas de controle 

completas; análise de 

desempenho

Políticas; procedimentos 

e padrões; conhecimento 

corporativo definido

Pessoas com qualidade; 

tarefas definidas

Tarefas não definidas; 

depende de iniciativas

CARACTERÍSTICAS MÉTODOSEVOLUÇÃO

Evolução do

 Processo

Produtividade, 

qualidade

Riscos

 

Figura 6 - Modelo de Maturidade do COBIT 

Fonte: National Computing Centre (2005) 

 

O modelo de maturidade permite que sejam evidenciadas as lacunas no 

gerenciamento dos processos e definir objetivos para onde se deseja ir. O nível correto 

de maturidade será influenciado pelos objetivos do negócio e pelo ambiente 

operacional. Especialmente o nível de maturidade dependerá da dependência que a 

organização tiver da TI, da sua sofisticação tecnológica e do valor da informação.  
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3.5.4. O COBIT em Órgãos Governamentais 

Considerando que o COBIT é um conjunto de melhores práticas e que 

organizações diferentes exigem diferentes abordagens para a governança de TI, pode-se 

imaginar que para o segmento governamental existam subconjuntos com graus de 

importância diferentes daqueles atribuídos na iniciativa privada. 

Preocupados com este fato e com o grande número de controles que o COBIT 

preconiza, Gerke e Ridley (2006) realizaram um estudo visando a identificar o uso 

potencial do COBIT como base para auditorias de TI no serviço público na Tasmânia, 

Austrália. O estudo foi realizado a partir de uma auto-avaliação de organizações 

públicas com base no modelo de maturidade proposto pelo COBIT. Para efeito de 

validação da pesquisa foram comparados trabalhos semelhantes realizados por 

Guldentops et. al. (2002) e por Huissoud (2005).  

Guldentops et. al. (2002) selecionaram os quinze processos de alto nível 

apontados por um grupo de auditores seniores de TI como sendo os mais importantes. 

A seguir pediram que as organizações que utilizavam o COBIT fizessem auto-

avaliações para esses processos. 

Huissoud (2005) apresenta o resultado de um trabalho desenvolvido pela 

European Organisation of Supreme Audit Institutions (EUROSAI), uma organização 

com 45 Instituições de Controle Externo do continente europeu. Os participantes 

examinaram os aspectos de TI de suas próprias organizações num workshop para 

determinar os processos mais importantes. 

O estudo de Gerke e Ridley (2006) considerou os trinta e quatro processos do 

COBIT 3.0 e deixou evidente que, para o serviço público, as organizações não 

atribuíram importância aos processos de Monitoramento e Avaliação. 

O estudo comparativo de Gerke e Ridley (2006) foi utilizado neste trabalho, após 

avaliação do grau de maturidade e do grau de importância atribuído pelo TCE-PE a 

cada um dos 34 processos do COBIT 4.1. O resultado encontra-se disponível na seção 

4.4.2, onde é comentada a auto-avaliação realizada pelo TCE-PE. 

3.6. ITIL - IT Infrastructure Library  

O ITIL, acrônimo para Information Technology Infrastructure Library, é um 

framework público que descreve as melhores práticas para o gerenciamento de serviços 

de TI. O princípio utilizado presume que uma organização não está pronta para ter foco 
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externo enquanto não tiver controle sobre seus serviços. A versão 3.0 dessa biblioteca 

está focada em medição contínua e melhoria da qualidade da entrega de serviços de TI, 

tanto na perspectiva do negócio quanto na perspectiva do cliente. 

Serviço para o ITIL é entendido como uma maneira de entregar valor aos 

clientes, facilitando os resultados que os clientes desejam, minimizando custos e riscos. 

Porém, o gerenciamento de serviços está preocupado com mais coisas além da simples 

entrega. Cada serviço, processo ou componente de infra-estrutura tem um ciclo de vida, 

e o gerenciamento de serviços deve considerar todo o ciclo desde a estratégia até a 

operação e melhoria contínua. 

3.6.1. Componentes do Framework 

 Estratégia dos Serviços: o ponto fundamental da estratégia é o entendimento 

que os clientes não compram produtos. Eles compram a satisfação de suas 

necessidades. Portanto, os serviços devem ser vistos pelos clientes como a entrega de 

valor em forma de resultados desejados por eles. Os processos chave da estratégia dos 

serviços são: 

 Gestão Financeira; 

 Gestão do Portfólio de Serviços; 

 Gestão da Demanda. 

 Projeto dos Serviços: compreende o projeto de serviços de TI inovadores e 

apropriados, incluindo suas arquiteturas, processos, políticas e documentação, para que 

possam ser atingidos os requisitos de negócio atuais e futuros. Os processos chaves são:  

 Gestão do Catálogo de Serviços; 

 Gestão do Nível de Serviços 

  Gestão da Capacidade; 

 Gestão da Disponibilidade; 

 Gestão da Continuidade do Serviço de TI; 

 Gestão da Segurança da Informação; 

 Gestão dos Fornecedores. 

 Transição de Serviços: tem a finalidade de entregar serviços requisitados pelo 

negócio para que sejam colocados em ambiente operacional. A transição ocorre a partir 

dos pacotes recebidos do estágio de Projeto de Serviços para entrega ao estágio 

Operacional de todos os elementos necessários para a operação e suporte dos serviços. 
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Se for detectada alguma mudança nas circunstâncias do negócio ou nos requisitos e 

pressupostos do projeto, deverão ser requisitadas as modificações necessárias para que 

o serviço desejado seja entregue corretamente. Isto significa que a Transição dos 

Serviços deve considerar todos os aspectos, garantindo que os serviços possam operar 

nas condições previsíveis ou em situações anormais e que haja suporte para as falhas. 

Os processos chaves são: 

  Gestão de Mudanças; 

 Gestão de Configuração; 

 Gestão do Conhecimento; 

Além destes, os processos abaixo considerados também fazem parte deste 

estágio, porém não de forma exclusiva: 

 Gestão de Versões e de Entregas; 

 Teste e Validação dos Serviços 

 Avaliação 

 Operação dos Serviços: tem a finalidade de entregar os serviços aos usuários e 

clientes dentro dos acordos de nível de serviço, além de gerenciar as aplicações, a 

tecnologia e a infra-estrutura que suportam a entrega dos serviços. É neste estágio que 

os serviços entregam realmente valor ao negócio. Os processos chaves são: 

 Processo de Gestão de Evento: Um evento é uma mudança de estado 

significante para o gerenciamento de um item de configuração ou serviço de TI; 

 Gestão de Incidentes: Um incidente é uma interrupção não planejada ou uma 

redução na qualidade de um serviço de TI. A falha de um item de configuração 

que ainda não tenha impactado o serviço também deve ser considerada um 

incidente; 

 Atendimento de Chamados: Um chamado é um pedido de um usuário por 

informação ou aconselhamento, ou por uma mudança padrão, ou para acesso a 

um serviço de TI; 

 Gestão de Ativos; 

 Gestão de Problemas: Um problema é a causa de um ou mais incidentes. A 

causa não é conhecida normalmente no momento da ocorrência do problema, e o 

processo de gestão de problemas é responsável por investigações mais profundas; 
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 Melhoria Contínua dos Serviços: ocupa-se em manter o valor para os clientes 

através de avaliações contínuas e melhoria da qualidade dos serviços e da maturidade 

do ciclo de vida da gestão de serviços de TI.  

3.7. PMBOK - Project Management Body of Knowledge 

O PMI (Project Management Institute) é uma organização sem fins lucrativos, 

composta por profissionais da área de gerenciamento de projetos. As definições e 

processos do PMI estão publicados no PMBOK (Guide to the Project Management 

Body of Knowledge). Esse manual define e descreve as habilidades, ferramentas e 

técnicas para o gerenciamento de um projeto. Ele compreende cinco processos – Início, 

Planejamento, Execução, Controle e Fechamento, bem como nove áreas de 

conhecimento: Integração, Escopo, Tempo, Custo, Qualidade, Recursos Humanos, 

Comunicação, Análise de Risco e Aquisição. 

A utilização do PMBOK, ou outro framework de gerenciamento de projetos, é 

importante para garantir que a empresa ou organização pública está executando 

projetos de forma adequada. Porém, não favorece indicações diretas sobre se 

determinado projeto é bom ou viável para a empresa ou organização pública, pois o 

PMBOK garante a forma de execução do projeto, mas não que aquele é o melhor para o 

negócio. 

3.7.1. PMBOK em Órgãos Governamentais 

Os projetos realizados por órgãos governamentais possuem características 

únicas pela própria natureza dessas organizações que se submetem a legislação e 

diretrizes específicas. O Guide Extension to the PMBOK Guide Third Edition (2006) 

oferece uma extensão para Governos, contendo uma visão geral dos processos de 

governança para os projetos chave na maioria dos serviços públicos, considerando o 

ciclo de vida de gerenciamento dos programas de governo. Um framework adaptado 

permite garantir a eficiência, a eficácia e a accountability dos projetos. Entre as 

características que diferenciam os órgãos governamentais destacam-se: 

 Restrições legais: Leis, estatutos, diretrizes, regulamentos, orçamentos e 

políticas; 
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 Accountability: esta característica dos órgãos públicos que os sujeita à 

fiscalização dos cidadãos e de outros órgãos públicos exige atenção, pois difere da 

fiscalização sofrida por empresas privadas; 

 Utilização de recursos públicos: o objetivo nem sempre é o melhor retorno 

sobre investimentos. O bem público normalmente é mais importante; 

 Financiamento tem origem em impostos e taxas: as pessoas pagam 

independente de usarem ou não o serviço; 

 Gerenciamento de cronograma e de custos: muitos projetos dependem de 

orçamentos anuais que podem pressionar seus gerentes a usar os recursos disponíveis 

durante o ano, sob pena de perdê-los;  

 Gerenciamento dos recursos humanos: A política de recursos humanos no 

serviço público nem sempre permite contratar ou alocar os profissionais necessários aos 

projetos; 

 Gerenciamento de riscos: muitas vezes os riscos financeiros não são os mais 

importantes. Devem ser considerados os riscos sociais, ambientais e políticos; 

 Gestão de contratos: os riscos financeiros e políticos são muito altos. A 

contratação deve seguir um processo licitatório que garanta ampla competitividade. 

 Descontinuidades: mudanças ocasionadas pelos mandatos ou sucessões 

políticas que não dão continuidade a projetos anteriores, ou ainda “rasgam” ou 

emendam o termo de abertura e a declaração de escopo, por exemplo, com o projeto já 

em andamento.  

3.8. CMM - Capability Maturity Model for Software 

CMM (Capability Maturity Model) é uma certificação concedida pelo Software 

Engeneering Institute (SEI), da Universidade Carnegie Mellon (EUA), que mede o grau 

de maturidade no processo de desenvolvimento de software. O CMM é focado nos 

processos, que considera o fator de produção com maior potencial de melhoria a prazo 

mais curto. Outros fatores, como tecnologia e pessoas, só são tratados pelo CMM na 

medida em que interagem com os processos. Para enfatizar que o escopo do CMM se 

limita aos processos de software, o SEI passou a denominá-lo de SW-CMM, para 

distingui-lo de outros modelos de capacitação aplicáveis a áreas como desenvolvimento 

humano, engenharia de sistemas, definição de produtos e aquisição de software. 

Entretanto, esta denominação evoluiu para CMMI, adotada atualmente. 
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As metas do Projeto CMMI são eliminar as inconsistências, reduzir 

duplicações, e diminuir o custo de implementação da melhoria de processos baseados 

em modelos. Existem outras metas como: assegurar que os produtos do framework 

sejam simples de entender e usar - pois eles usam uma terminologia comum, tenham 

um estilo consistente, sigam regras de construção uniformes, e compartilhem 

componentes comuns entre os produtos.  

3.8.1. Modelo de Maturidade 

Visando à melhoria de processos, o CMMI permite duas representações para as 

abordagens possíveis: representação contínua e por estágios. A representação contínua 

consiste na seleção de uma área de processo e melhoria dos processos relacionados a 

essa área. Essa representação usa níveis de capacidade para caracterizar melhorias 

relativas a uma única área de processo. Por outro lado, a representação por estágios 

utiliza um conjunto de áreas de processo para definir uma forma de melhoria para toda 

uma organização. Essa representação é caracterizada por níveis de maturidade. Cada 

nível de maturidade fornece uma série de áreas de processo que caracterizam diferentes 

comportamentos organizacionais. 

As duas representações são bastante similares e lidam com diversos 

componentes comuns como áreas de processos, objetivos específicos, e práticas 

específicas. Além disto, esses componentes possuem a mesma hierarquia e 

configuração. O modelo de maturidade do CMMI é dividido em cinco níveis 

seqüenciais bem definidos: Inicial, Repetível, Definido, Gerenciável e Otimizado. Os 

níveis provêm de uma escala crescente para mensurar a maturidade das organizações de 

software e ajudam as organizações a definir prioridades nos esforços de melhoria dos 

processos, conforme disposto no Quadro 2. 
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Níveis de Maturidade para Desenvolvimento de Software - CMMI 

5 - Otimizado 
 

É possível para a organização identificar proativamente as fraquezas e os 
pontos fortes dos processos. Existe uma busca contínua de melhorar a 
capacidade dos processos, conseqüentemente melhorando o desempenho 
dos processos em cada projeto. 

4 - Gerenciado A organização estabelece objetivos quantitativos de qualidade para processos 
e produtos de software. O processo de software é previsível porque é medido 
e opera dentro de limites mensuráveis.  

3 - Definido Existe um processo de software documentado e implantado na organização. A 
estrutura das "caixas pretas" que existiam no nível 2 agora é conhecida. Os 
gerentes e as equipes entendem o papel e as responsabilidades de cada um. 

2 - Repetível Existem controles básicos de gerenciamento de projeto instalados, como 
planejamento, monitoramento e controle de custos, tempo, funcionalidade e 
qualidade. Os processos de software são como "caixas pretas" (não são 
conhecidos) com milestones definidos.  

1- Inicial O desenvolvimento de software é caótico. Não existem padrões para 
planejamento e controle dos projetos. O sucesso dessas organizações 
depende da competência, motivação e "heroísmo" das pessoas e não do uso 
de processos testados e aprovados.  

Quadro 2 - Níveis de Maturidade CMMI 

Fonte: Baseado no Software Engineering Institute (2006) 

 

3.9. MPS.BR MR-MPS 

O MPS.BR - Melhoria de Processo de Software Brasileiro - está em 

desenvolvimento desde dezembro de 2003 e é coordenado pela Associação para 

Promoção da Excelência do Software Brasileiro (SOFTEX), contando com apoio do 

Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), da Financiadora de Estudos e Projetos 

(FINEP) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O projeto visa a 

promover a qualificação de um grupo de empresas compatível com os padrões de 

qualidade aceitos internacionalmente pela comunidade de software e baseia-se nos 

requisitos de processos definidos nos modelos de melhoria de processo. Ele atende a 

necessidade de implantar os princípios de Engenharia de Software de forma adequada 

ao contexto das empresas brasileiras, de acordo com as principais abordagens 

internacionais para definição, avaliação e melhoria de processos de software. 

O framework está descrito através de documentos em formato de guias: 

 Guia Geral: contém a descrição geral do MPS.BR e detalha o Modelo de Referência 

(MR-MPS), seus componentes e as definições comuns necessárias para seu 

entendimento e aplicação.  

 Guia de Aquisição: descreve um processo de aquisição de software e serviços 

correlatos. É descrito como forma de apoiar as instituições que queiram adquirir 

produtos de software e serviços correlatos apoiando-se no MR-MPS. 
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 Guia de Avaliação: descreve o processo e o método de avaliação MA-MPS, os 

requisitos para avaliadores líder, avaliadores adjuntos e Instituições Avaliadoras 

(IA). 

3.9.1. Modelo de Maturidade 

O MPS.BR estabelece sete níveis de maturidade em seu modelo, diferentemente 

do CMMI que considera apenas cinco níveis. Os sete níveis estabelecidos pelo 

MR.MPS define são os seguintes: A (Em Otimização), B (Gerenciado 

Quantitativamente), C (Parcialmente Gerenciado), D (Largamente Definido), F 

(Gerenciado) e G (Parcialmente Gerenciado). 

3.10. Balanced Scorecard (BSC) 

O Balanced Scorecard, desenvolvido por Robert Kaplan e David Norton no 

início da década de 90, é uma ferramenta eficaz para medir a governança de TI e 

constitui-se num o modelo de gestão estratégica. Os principais objetivos do BSC são: 

 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. 

O framework distribui a estratégia da empresa em quatro perspectivas: 

financeira, clientes, processos internos, e aprendizado e crescimento. Estas perspectivas 

são integradas por relações de causa e efeito. A direção geral de causalidade é no 

sentido da última perspectiva, aprendizado e crescimento, para a primeira, financeira. 

Esta seqüência fundamenta-se na idéia de que a capacitação da organização permite 

melhorar seus processos que, por sua vez, satisfazem mais aos clientes e, dessa forma 

são obtidos melhores resultados financeiros. 

3.10.1. Perspectivas do BSC 

Perspectiva financeira: As empresas com fins lucrativos estão 

permanentemente preocupadas com aumento de valor para os acionistas. De acordo 

com Kaplan e Norton (2001a), na perspectiva financeira, as empresas aumentam seu 

valor econômico através de duas abordagens possíveis: aumento das receitas e aumento 

da produtividade. Essas abordagens envolvem opções como busca de novos mercados, 
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lançamento de novos produtos, conquista de novos clientes, ou ainda, caso o foco seja a 

produtividade, redução de despesas, uso mais eficiente dos ativos, por exemplo. Para 

definir sua estratégia, as empresas devem preocupar-se em responder à seguinte 

pergunta: como nos vêem os acionistas? 

Perspectiva dos clientes: Kaplan e Norton (2001a) afirmam que o coração de 

qualquer estratégia de negócio é a proposição de valor para o cliente, que pode ser vista 

como a combinação entre produto, preço, serviço, relacionamento, e imagem da 

empresa. A proposição de valor é fundamental, pois permitirá que a empresa conecte 

seus processos internos com resultados melhorados para seus clientes. É fundamental 

que se obtenha a resposta para a seguinte pergunta: como é que os clientes nos vêem?  

Perspectiva dos processos internos: A empresa deverá definir como atingir a 

proposição de valor diferenciado para os clientes e o aumento na produtividade para os 

objetivos financeiros. Kaplan e Norton (2001a) ressaltam a inclusão, nessa perspectiva 

do processo de inovação, que consiste na análise de mercado e desenvolvimento de 

novos produtos e processos. Além disso, a empresa deve se preocupar com seu 

processo operacional e com serviços de pós-venda, identificando as características de 

custo, qualidade, tempo e desempenho. A seguinte pergunta deve ser respondida: o que 

precisamos melhorar?  

Perspectiva de aprendizado e crescimento: Para o BSC esta perspectiva é a 

base de qualquer estratégia. Os gerentes devem definir os perfis e habilidades dos 

empregados, a tecnologia e o clima corporativo necessários para suportar a estratégia. 

Após definir esta perspectiva, as empresas dispõem de um mapa estratégico completo 

com ligações entre as quatro perspectivas. Os gerentes devem se preocupar em 

responder a pergunta: podemos continuar a melhorar a nossa capacidade de criar valor? 

3.10.2. O BSC em Órgãos Governamentais 

Conforme disposto por Kaplan e Norton (2001a) o BSC pode ser aplicado a 

organizações governamentais ou organizações sem fim lucrativo, desde que sejam 

feitas adaptações relativas à perspectiva financeira. Os autores ressaltam que uma das 

maiores dificuldades desse tipo de organização é exatamente definir qual a sua 

estratégia. Explicam que, em documentos analisados, a estratégia de muitos órgãos 

governamentais não passa de listas de programas e iniciativas, sem mencionar os 

resultados que a organização pretende atingir. Além disto, explicam que outro 
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problema para as organizações governamentais e sem fins lucrativos na aplicação do 

framework é a existência da perspectiva financeira no topo da hierarquia.  

MISSÃO

Valor/benefício do serviço
Custo para fornecer o serviço, 

incluindo custo social

Apoio de autoridades 

legitimadas: eleitores, pagantes 

de taxas, autoridades legais

Aprendizagem e Crescimento

Processos internos

 

Figura 7 - BSC adaptado para órgãos governamentais 

Fonte: Kaplan e Norton (2001a) 

 

Sabe-se que o sucesso financeiro não é o principal objetivo para a maior parte 

dessas organizações. Portanto, Kaplan e Norton (2001a) recomendam que seja 

colocado no topo da hierarquia um objetivo que represente seus objetivos de longo 

prazo, como a missão da organização, por exemplo. A partir daí, os demais objetivos 

do scorecard serão orientados para melhorar o objetivo de mais alto nível. A Figura 7 

ilustra um modelo de BSC adaptado para órgãos governamentais por Kaplan e Norton 

(2001a). 

 

3.10.3. Mapa Estratégico Baseado no BSC 

De acordo com Kaplan e Norton (2001a), a abordagem do BSC proporciona aos 

gestores de topo das organizações um quadro sobre um possível futuro (visão), um 

caminho para chegar lá (estratégia) e a sua tradução em objetivos e ações de curto 

prazo. Visto desta forma, o BSC deixa de ser um conjunto de indicadores para 

monitorar o desempenho da empresa e passa a ser uma ferramenta de apoio à 

formulação, planejamento e controle da implementação da estratégia. 
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3.11. Aplicabilidade dos Frameworks 

Ribbers et. al. (2002) alertam para o fato que o uso de ferramentas de 

gerenciamento é insuficiente para que seja estabelecida a governança de TI. Essas 

ferramentas devem ser aliadas às experiências, julgamento e compreensão dos 

stakeholders dentro da organização. Da mesma forma, os processos devem ser 

adequados num conjunto híbrido para garantir a flexibilidade estratégica necessária à 

governança de TI. Deve ser entendido que fatores circunstanciais como variações na 

economia e o surgimento constante de novas tecnologias, por exemplo, provocam 

reflexos na Governança de TI, que não pode estar baseada num modelo estático. Um 

modelo de governança de TI deve procurar satisfazer os requisitos atuais bem como os 

emergentes e ser capaz de evoluir continuamente (Patel, 2004).  

Para que seja possível estabelecer um modelo que permita aliar as normas e 

melhores práticas às reais necessidades dos TCEs, será estudado no próximo capítulo o 

contexto de atuação dos TCEs e o resultado da pesquisa realizada sobre governança de 

TI nessas instituições.  
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Capítulo 4  

Conjuntura Atual da Governança de TI nos TCEs 

Este capítulo inicia com descrição da metodologia utilizada para a pesquisa 

realizada no levantamento das informações sobre a governança de TI nos TCEs. A 

seguir, os TCEs são apresentados juntamente com alguns dos seus principais problemas 

identificados em trabalho apresentado por Nogueira e Mazzon (2004). O resultado da 

pesquisa sobre governança de TI nos TCEs é analisado, estabelecendo um paralelo 

entre a governança de TI nos TCEs do Brasil, sob o ponto de vista de seus técnicos de 

TI, e a governança de TI no TCE-PE sob o ponto de vista do negócio. O TCE-PE é 

estudado em mais detalhes, incluindo suas atribuições, composição e jurisdição. 

Conforme já foi informado anteriormente, o autor trabalha no TCE-PE como analista 

de sistemas e este é o motivo da escolha dessa corte de contas para um estudo mais 

detalhado. Além da pesquisa realizada nos demais TCEs, são analisados para o TCE-

PE os resultados de duas auto-avaliações baseadas no framework de Weill e Ross 

(2004) e no COBIT 4.1, respectivamente. 

4.1. Metodologia da Pesquisa 

A metodologia utilizada neste trabalho pode ser definida como pesquisa 

exploratória, pois visa a proporcionar maior familiaridade com o problema para torná-

lo explícito. De acordo com Gil (2007, p. 43), pesquisas exploratórias são 

desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca 

de determinado fato. Esse tipo de pesquisa é realizado especialmente quando o tema 

escolhido é pouco explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e 

operacionalizáveis. A pesquisa exploratória permite uma aproximação de tendências 

que estão ocorrendo na realidade, para as quais não temos ainda conhecimento 

sistematizado nem bibliografia consolidada. 

As atividades da pesquisa realizada envolveram o levantamento bibliográfico 

sobre governança, entrevistas, elaboração e distribuição de questionários, consolidação 

e análise das respostas recebidas, e um estudo focado no Tribunal de Contas do Estado 

de Pernambuco. Os questionários foram distribuídos em duas etapas conforme descrito 

a seguir. 
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Na primeira etapa foi distribuído formulário eletrônico para os Tribunais de 

Contas Estaduais do Brasil, visando a obter informações relativas à situação da 

governança de TI. Foi utilizada para distribuição, coleta e análise das informações a 

ferramenta SurveyMonkey, disponível em http://www.surveymonkey.com/. O 

conteúdo do questionário está listado no Apêndice A e foi baseado no modelo utilizado 

em pesquisa mundial realizada pela PriceWaterhouseCoopers (PWC) sob encomenda 

do IT Governance Institute no ano de 2007 (ITGI, 2008), buscando entender as 

prioridades e as ações tomadas com relação à governança de TI. Esta etapa permitiu 

uma visão geral sobre como os Tribunais de Contas Estaduais estão conduzindo o 

assunto.  

Numa segunda etapa foi analisada a governança de TI no TCE-PE através de três 

questionários distintos disponibilizados via internet com os seguintes propósitos: 

 Pesquisa sobre governança de TI no TCE-PE – respondido pelo Comitê Gestor 

de TI e diretores do controle externo, semelhante ao questionário encaminhado aos 

demais TCEs excluindo-se a seção específica sobre frameworks. Este questionário 

permitiu que fosse avaliada a visão do TCE-PE sobre a TI do ponto de vista do negócio; 

 Auto-avaliação da governança de TI baseada no framework proposto por Weill e 

Ross (2004) – realizada em conjunto com a Coordenadoria de TI. Este questionário 

permitiu uma avaliação da governança de TI focada no nível estratégico; 

 Auto-avaliação da governança de TI de acordo com o COBIT – realizada 

também com a participação da Coordenadoria de TI, com base no modelo de 

maturidade proposto pelo COBIT 4.1, acrescido da avaliação do grau de importância de 

cada processo para o TCE-PE, em conjunto com o modelo utilizado por Gerke e Ridley 

(2006). Este questionário permitiu focar também o nível gerencial da governança de TI. 

 

A análise das respostas a todos os questionários utilizados é o ponto de partida 

para o estabelecimento de um modelo de governança de TI baseado nas estruturas, 

processos e mecanismos de relacionamento, conforme definido por Peterson (2003). 

Para que seja possível entender melhor o contexto foco do estudo realizado, é 

importante que os Tribunais de Contas Estaduais sejam apresentados mais 

detalhadamente. 

http://www.surveymonkey.com/
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4.2. Os Tribunais de Contas Estaduais 

No Brasil, o controle externo das organizações públicas é exercido por 

Tribunais de Contas, órgãos autônomos e de atuação independente, vinculados aos 

Poderes Legislativos das respectivas esferas de atuação, distribuídos da seguinte 

maneira: 01 Tribunal de contas da União na esfera federal, 27 tribunais de contas dos 

estados, incluindo o Tribunal de Contas do Distrito Federal, e seis tribunais de contas 

dos municípios, mais os tribunais de contas específicos para as cidades do Rio de 

Janeiro e de São Paulo. 

Os tribunais são compostos por conselheiros, procuradores e técnicos. Aos 

conselheiros compete a discussão e o julgamento de assuntos relativos ao controle 

externo; aos procuradores compete defender a ordem jurídica; e aos técnicos compete 

instruir os processos de tomadas e prestações de contas, além da elaboração de 

relatórios de auditoria.  

Embora a existência dos Tribunais de Contas esteja prevista na Constituição 

Federal, cada estado regulamenta a estruturação e atividades correspondentes de forma 

independente, a partir de sua Constituição Estadual. Conseqüentemente, existem 

estágios diferentes na execução do controle externo em cada estado da federação, 

embora possam ser identificados problemas comuns a todos os TCEs. 

Esta situação tende a ser suavizada com a criação do Programa de 

Modernização para os Tribunais de Contas (PROMOEX). Este programa está em fase 

de execução desde 2002, e de acordo com informação contida em sua página na 

internet (http://promoex.irbcontas.org.br/promoex), “busca o fortalecimento 

institucional e a modernização do sistema de controle externo dos Estados e 

Municípios, através do incremento da eficácia, eficiência e efetividade das ações de 

controle e dos mecanismos de articulação social, como instrumento de cidadania e de 

efetiva, transparente e regular gestão dos recursos públicos”. 

4.2.1. Problemas Identificados  

Nogueira e Mazzon (2004) conduziram um estudo sobre a situação dos 

Tribunais de Contas (TCs) no Brasil, incluindo Tribunais de Contas Estaduais e 

Municipais, visando a propor um conjunto de ações integradas para o seu 

desenvolvimento organizacional. Muitas das deficiências apontadas naquela ocasião, 

embora em graus diferentes, ainda podem ser identificadas. Este fato foi confirmado 

http://promoex.irbcontas.org.br/promoex
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junto à Diretoria Geral do TCE-PE e reflete problemas de governança pública.  

Considerando que, além de preocuparem-se com os princípios que regem a boa 

governança pública, os TCEs não podem descuidar dos aspectos relativos à eficiência e 

à eficácia, a governança de TI pode ajudar bastante na resolução dos problemas 

levantados. Alguns dos aspectos estudados por Nogueira e Mazzon (2004) estão 

destacados a seguir. 

4.2.1.1 Procedimentos Chave de Trabalho  

Predominância de um modelo burocrático de trabalho, pouco permeável a 

utilização estratégica da tecnologia da informação – existem exemplos de utilização de 

TI na relação dos TCs com o ambiente externo, porém no âmbito da organização a 

aplicação da TI é acessória. Os procedimentos de auditoria ocorrem, 

caracteristicamente, a posteriori, com base em documentos em papel (mesmo que o 

documento tenha sido enviado originalmente por meio magnético ou eletrônico) e 

apresentam tramitação lenta.  

Apesar dos grandes avanços verificados nas tecnologias da informação, nos TCs 

a informática tem papel coadjuvante nos procedimentos chave. É utilizada para receber 

informações dos jurisdicionados, na automação de escritórios e no acompanhamento de 

processos (protocolo). A essência do trabalho de auditoria e julgamento ocorre por 

meio de processos físicos, em papel. Como os procedimentos de trabalho tiraram pouco 

proveito do potencial da informática, verifica-se a fragmentação do trabalho, a 

morosidade, a criação de estoques físicos de processos em salas, a necessidade de um 

grande número de operações manuais e de funções de apoio.  

4.2.1.2 Integração Externa  

A falta de personalidade jurídica dos TCs dificulta sobremaneira a eficácia 

prática das decisões proferidas (menos de 5% dos débitos e multas imputados são 

recolhidos aos cofres públicos).  

Foi observada a falta de procedimentos e práticas consolidadas para o conjunto 

dos Tribunais, criando diferentes interpretações sobre os atos julgados e abrindo espaço 

para contestações judiciais e conseqüentemente, para a protelação da aplicação das 

decisões.  
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A baixa integração técnica entre os Tribunais, leva ao desenvolvimento paralelo 

de soluções para problemas comuns, com perda de tempo, recursos e conhecimento.  

Os tribunais estão iniciando sua exposição aos cidadãos através de iniciativas 

tais como as ouvidorias, e as páginas na Internet, porém apresentam dificuldades 

quanto à clara definição dos objetivos dessas ações, assim como na implementação de 

procedimentos rápidos e conclusivos de respostas às solicitações dos cidadãos. A 

comunicação institucional é uma necessidade que poucos tribunais conseguiram 

priorizar. 

4.2.1.3 Tecnologia da Informação  

A aplicação periférica da tecnologia da informação nas atividades fim dos 

tribunais também pode ser verificada através da baixa utilização de ferramentas OLAP 

– on line analythical processing, estatísticas, EIS – executive information systems e de 

CRM – customer relationship management. 

4.3. O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco 

De acordo com a Constituição Estadual do Estado de Pernambuco, o controle 

externo, a cargo da Assembléia Legislativa, será exercido com o auxilio do Tribunal de 

Contas do Estado, a quem compete, entre outras coisas, as atribuições resumidas no 

Quadro 1. O controle externo exercido pelo TCE-PE visa a combater e prevenir 

ilegalidades, falhas não intencionais, corrupção, descaso, desperdício e o uso pessoal da 

máquina estatal. As atribuições destacadas no Quadro 3, compiladas a partir da 

Constituição Estadual e da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de 

Pernambuco, podem ser localizadas na página do TCE-PE na internet, e evidenciam a 

preocupação com os princípios de governança pública elencados por Bovaird e Loffler 

(2003). 

No desempenho de suas atribuições, os principais instrumentos legais que 

devem ser observados pelo TCE-PE são os seguintes:  

 Constituição Federal do Brasil; 

 Lei de Responsabilidade Fiscal; 

 Lei de Crimes Fiscais; 

 Lei de Licitações e Contratos; 

 Constituição Estadual; 
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 Código da Administração Financeira do Estado de Pernambuco; 

 Estatuto dos Servidores do Estado; 

 Lei Orgânica do TCE-PE; 

 Lei da Estrutura Organizacional do TCE-PE; 

 Regimento Interno do TCE-PE; 

 Súmulas e Resoluções do TCE-PE.  

Além do responsabilizar-se pelo controle externo no âmbito estadual, o TCE-PE 

também exerce o controle externo sobre os 184 municípios de Pernambuco, totalizando 

1041 órgãos jurisdicionados. O TCE-PE também promove cursos e edita cartilhas, 

através da Escola de Contas Professor Barreto Guimarães, criada desde 1999, visando 

ao aprimoramento da gestão pública e também à divulgação do trabalho desenvolvido 

no Tribunal.  

Ações do TCE-PE 
Princípios de 

Governança Pública 

Investigar e analisar os atos praticados pelos gestores públicos, 

detectando limitações, falhas e irregularidades 

Accountability 

Apontar os valores monetários a serem devolvidos aos cofres 

públicos, que terão força de título executivo, seja por motivo de 

excessos nos gastos, apropriação indevida de recursos e bens 

públicos etc. 

Accountability; 

Comportamento 

ético e honesto 

Estabelecer prazo, caso identifique ilegalidade, para que o órgão 

ou entidade adote as providências necessárias ao exato 

cumprimento da lei. Não sendo atendido, proferir decisão 

sustando a execução do ato impugnado 

Estado de direito 

Apreciar a legalidade dos atos de pessoal do setor público, 

desde contratações temporárias de pessoal, criação/estruturação 

de cargos, concursos públicos e nomeações, até os atos de 

aposentadoria, reforma e concessão 

Eqüidade 

Prevenir os potenciais desvios na condução da máquina pública, 

vigiando, orientando e recomendando correções de percurso nas 

ações dos órgãos fiscalizados, bem como respondendo às 

consultas formuladas por eles; 

Comportamento 

ético e honesto 

Tornar públicos os julgamentos e deliberações realizados pelo 

colegiado de Conselheiros para informar o cidadão sobre o 

comportamento dos gestores públicos fiscalizados que o 

representam e agem em seu nome; 

Transparência 

Quadro 3 - Ações do TCE-PE X Princípios de Governança Pública 

  

A missão do TCE-PE, declarada em seu Planejamento Estratégico para o 

período de 2008 a 2012 é: Fiscalizar e orientar a gestão pública em benefício da 

sociedade. Neste mesmo documento também é estabelecida visão de futuro do TCE-
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PE: Ser identificado pela sociedade como instrumento efetivo na melhoria da 

gestão pública, na defesa do interesse social e no combate à corrupção. Ainda de 

acordo com o Planejamento estratégico do TCE-PE, o atual mapeamento do seu 

processo principal relaciona os seguintes clientes: Jurisdicionados, Cidadãos, Controle 

Interno Estadual, Ministério Público de PE, Poder Legislativo, Assembléia Legislativa, 

Procuradoria Geral do Estado, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal de Contas da 

União e a Imprensa. Os seguintes produtos devem ser entregues a esses clientes: 

Decisões; Pareceres Prévios; Acórdãos; Recomendações; Certidões.  

A estrutura funcional do TCE-PE, de acordo com sua Lei da Estrutura 

Organizacional é a seguinte: 

 Órgãos de Competência Originária: Tribunal Pleno e Câmaras; 

 Órgãos Superiores: Corregedoria Geral, Escola de Contas Públicas Professor 

Barreto Guimarães e Ouvidoria; 

 Órgãos Especiais: Ministério Público de Contas, Auditoria Geral, Procuradoria 

Consultiva; 

 Órgãos Auxiliares: Diretoria de Plenário (DP); Gabinetes dos Conselheiros 

(GCs); Gabinete da Presidência (GPRE); Diretoria Geral (DG). 

4.3.1. Objetivos Estratégicos do TCE-PE 

O TCE-PE possui um planejamento estratégico, baseado na metodologia do 

Balanced Scorecard (BSC), elaborado para o período de 2008 a 2012. Percebe-se que 

muitos dos objetivos estabelecidos têm relação com os problemas apontados por 

Nogueira e Mazzon (2004), como: baixo o retorno de débitos e multas imputados; 

morosidade e criação de estoque físico de processos; aplicação periférica da TI nas 

atividades fim; e procedimentos de auditoria a posteriori. O Mapa Estratégico do TCE-

PE para o período de 2008 a 2012 encontra-se ilustrado na Figura 8.  
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Figura 8 - Mapa Estratégico do TCE-PE 

Fonte: Página do TCE-PE na internet (www.tce.pe.gov.br) 

 

Pode-se identificar entre os objetivos estratégicos que apenas um deles inclui a 

TI na perspectiva de Processos Internos: “Aprimorar a Gestão dos dados e das 

informações”. Não existe nenhum objetivo que evidencie a busca do alinhamento 

estratégico do negócio com a TI. Este é um aspecto importante que será discutido 

posteriormente neste trabalho, na seção 5.3.1. 

4.3.2. Objetivos gerenciais da TI no TCE-PE 

O negócio dos TCEs é o controle externo e a confiabilidade nas informações 

auditadas exige que a TI dos jurisdicionados seja igualmente alvo de controle externo. 

A atuação da TI nos TCEs deve ocorrer, portanto, tanto no ambiente interno quanto na 

realização do controle externo. Confirmando esta necessidade, o Manual de 

Organização do TCE-PE estabelece que a Coordenadoria de Tecnologia da Informação 

é responsável pela realização de auditorias de tecnologia da informação e pelo 

gerenciamento de atividades relacionadas com a tecnologia da informação no âmbito 

http://www.tce.pe.gov.br/
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do Tribunal de Contas: organização do ambiente computacional, desenvolvimento e 

manutenção dos sistemas de informação e disseminação da tecnologia da informação. 

O alinhamento estratégico da TI foi estabelecido através do Planejamento 

Estratégico de TI para sete objetivos do TCE-PE para o período de 2008 a 2012. O 

Mapa Gerencial da Coordenadoria de TI, baseado na metodologia do BSC, conforme 

demonstrado no Quadro 4, explicita o alinhamento dos objetivos. Pode-se verificar que 

existe uma busca de alinhamento estratégico entre os objetivos estabelecidos pela TI 

com os objetivos do TCE-PE. Porém como já começa a ficar evidenciado, esta 

preocupação ainda ocorre num único sentido TI→Negócio.  

Objetivos Estratégicos do TCE-PE Objetivos Gerenciais da TI 

Aumentar a qualidade e 

celeridade dos processos 

finalísticos 

Ampliar a atuação da TI nas ações de controle 

externo 

Intensificar as Auditorias de TI 

Aprimorar a gestão dos dados e 

das informações 

Integrar as Informações estratégicas 

Melhorar a disponibilidade das Informações 

Dominar tecnologias para Mineração de Dados e BI 

Aumentar a eficiência e eficácia 

dos processos internos 

Melhorar a governança de TI 

Institucionalizar a Metodologia de Desenvolvimento 

de Sistemas (MDS) 

Ampliar conhecimento para governança de TI 

Aprimorar o perfil técnico da equipe de TI 

Aprimorar a gestão de projetos Melhorar a Gestão de Projetos de Infra-estrutura de 

TI 

Melhorar a Gestão de Projetos de software 

Aprimorar conhecimentos e habilidades em gestão 

de projetos 

Aperfeiçoar o processo de 

comunicação interna e externa 

Melhorar a Comunicação interna e externa da 

Coordenadoria de TI 

Aprimorar e promover a gestão 

de pessoas 

Melhorar o modelo de Gestão de pessoas da 

Coordenadoria de TI 

Estruturar a gestão do 

conhecimento 

Aprimorar o conhecimento do Negócio do TCE 

Ampliar conhecimentos em Auditoria de TI 

Quadro 4 - Alinhamento estratégico da TI no TCE-PE 

Fonte: Mapa Gerencial da Coordenadoria de Tecnologia da Informação do TCE-PE 

 

4.4. Auto-avaliação da Governança de TI no TCE-PE  

Foram utilizados os modelos propostos por Weill e Ross (2004) e o modelo de 

maturidade do COBIT 4.1 para realizar uma auto-avaliação da governança de TI no 

TCE-PE. 
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4.4.1. Questionário de Weill e Ross 

A governança de TI, conforme proposto por Weill e Ross (2004), foi avaliada 

junto à Coordenadoria de TI do TCE-PE. As respostas obtidas são apresentadas a 

seguir e permitem uma visão estratégica relativa aos Princípios de TI, Arquitetura de 

TI, Infra-estrutura de TI, e Priorização e Investimento. Freqüentemente o TCE-PE será 

referenciado apenas como TCE. 

4.4.1.1 Princípios de TI 

Os princípios de TI são decisões de alto nível sobre como a TI é utilizada no 

negócio. Eles são conseqüência dos princípios de negócio estabelecidos para a 

organização e estabelecem uma postura organizacional que pode ser traduzida em 

políticas, normas e diretrizes específicas. Desta forma, os princípios de TI estabelecem 

os requisitos de padronização e integração de processos numa organização.  

 Como os princípios do negócio se traduzem nos princípios de TI para guiar 

as tomadas de decisão sobre TI? O TCE elabora o planejamento estratégico baseado 

na metodologia do BSC e a Coordenadoria de TI (CTI), utilizando a mesma 

metodologia, elabora seu Mapa Gerencial, alinhado com Mapa Estratégico do TCE. 

Qual é o papel da TI no negócio?  De acordo com Manual de Organização do TCE, a 

Coordenadoria de Tecnologia da Informação é responsável pela realização de 

auditorias de tecnologia da informação e pelo gerenciamento de atividades relacionadas 

com a tecnologia da informação no âmbito do Tribunal de Contas: organização do 

ambiente computacional, desenvolvimento e manutenção dos sistemas de informação e 

disseminação da tecnologia da informação. 

 Quais são os comportamentos desejáveis de TI? Atuação da TI nas ações de 

controle externo; Infra-estrutura padronizada para todo o TCE; Suporte a novos modos 

colaborativos de trabalho (externo e interno); Foco no desenvolvimento de sistemas 

para o controle externo; 

 Como é ―financiada‖ a TI? Os gastos com TI fazem parte do orçamento anual 

que é aprovado pelo Tribunal Pleno. 
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4.4.1.2 Arquitetura de TI 

A arquitetura de TI é o conjunto integrado de escolhas técnicas para guiar a 

organização na satisfação das necessidades do negócio. Deve prover a padronização e a 

integração técnicas e de negócio desejadas. A padronização de processos e 

padronização de dados são suas principais características. 

 Quais são os principais processos do negócio? Como eles se relacionam? O 

processo principal, do TCE-PE é composto de cinco fases: 

o  Formalização – procedimento necessário para protocolo de um processo 

finalístico no TCE-PE e distribuição a um conselheiro; 

o Instrução – trabalho realizado pelos auditores, após formalização do processo, 

que pode incluir auditoria, defesa, análise e diligências; 

o Julgamento – procedimento sob responsabilidade do pleno, realizado após 

instrução do processo, que poderá dar origem a: decisões, pareceres prévios, 

acórdãos, recomendações, certidões; 

o Publicação - procedimento de publicação das deliberações do TCE; 

o Encerramento – consiste no acompanhamento do trânsito em julgado das 

decisões, emissão das certidões de débito, de multa e de quitação, quando for o 

caso. O encerramento ocorre com o envio para arquivamento definitivo do 

processo. 

 Que informação ―dirige‖ esses processos principais? Como esses dados 

devem ser integrados? Informações sobre os jurisdicionados e seus processos que 

estão integradas no banco de dados corporativo. 

 Quais capacidades técnicas devem ser padronizadas no TCE para permitir 

o uso eficiente da TI e facilitar a padronização e a integração dos processos? A 

capacitação no uso de ferramentas especializadas de auditoria e ferramentas de BI pelos 

auditores e pelo pessoal de TI poderia facilitar a integração dos processos. A 

padronização depende dos resultados que serão apresentados pelo trabalho em 

desenvolvimento dentro do TCE-PE visando à Gestão por Processos. Um grupo de 

trabalho foi designado para o mapeamento dos processos e essa atividade foi incluída no 

Planejamento Estratégico. 

 Quais atividades devem ser padronizadas no TCE para permitir a 

integração dos dados? Especificação rigorosa de requisitos não funcionais para os 
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Sistemas de Informação; Adoção de uma política eficaz para desenvolvimento de 

aplicações pelos usuários; Conhecimento e integração das bases de dados isoladas, 

sempre que conveniente; Maior integração entre os sistemas de informação. 

 Quais escolhas de tecnologia devem guiar a abordagem do TCE para as 

iniciativas da TI? Padronização do ambiente corporativo; Foco no controle externo; 

Atendimento aos requisitos de segurança. 

4.4.1.3 Infra-estrutura de TI 

A infra-estrutura de TI é a base da capacidade planejada de TI (tanto técnica 

quanto humana) disponível em todo o negócio. Engloba os serviços de TI 

compartilhados para prover a capacidade da TI tipicamente antes que as necessidades 

sejam conhecidas exatamente. Os serviços de infra-estrutura incluem: serviços de rede 

de telecomunicação; provisão e gerenciamento de computadores em larga escala 

(servidores da rede); gerenciamento da base de dados compartilhada; expertise em 

pesquisa e desenvolvimento para identificar a utilidade de tecnologias emergentes para 

o negócio; e uma intranet para toda a organização. Determinar onde os serviços locais 

de infra-estrutura devem ser posicionados, quando devem ser atualizados e a 

conveniência de terceirizá-los são decisões essenciais de infra-estrutura. 

  Quais serviços de infra-estrutura de TI são mais críticos para atingir os 

objetivos estratégicos do TCE? Intranet; Acesso à internet; Servidores e storage; 

Banco de Dados; Segurança da informação. 

  Quais serviços de infra-estrutura devem ser implantados no TCE e quais os 

requisitos de nível de serviços correspondentes seriam desejáveis? Site de backup. 

Os requisitos de nível de serviços devem ser estabelecidos em conjunto com um Plano 

de Continuidade do Negócio do TCE. 

 Qual o plano para manter atualizada a infra-estrutura de TI no TCE? 

Manter a relação computador/usuário=1; Monitorar a capacidade de storage e dos 

servidores da rede, além de estudar os requisitos não funcionais dos novos sistemas para 

garantir capacidade de processamento e armazenamento; Manter constante 

relacionamento com as gerências de TI e do TCE para identificar novas necessidades ou 

oportunidades. 

  Quais serviços de infra-estrutura deveriam ser terceirizados? Serviço de 

impressão. 
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4.4.1.4 Necessidades de Aplicação do Negócio 

As necessidades de aplicações do negócio são os requisitos do negócio para 

compra ou desenvolvimento interno de aplicações. Embora as demais decisões de TI 

envolvam o valor de negócio da TI, são as decisões referentes às necessidades do 

negócio específicas que geram valor diretamente. A identificação da necessidade de 

negócios de aplicações de TI costuma ter dois objetivos conflitantes: a criatividade e a 

disciplina.  

 Quais as oportunidades do negócio para novas aplicações? Aplicações de BI; 

Software de Auditoria para o Controle Externo; Digitalização dos processos. 

 Como são atendidas as necessidades do negócio dentro dos padrões de 

arquitetura? Quando uma necessidade de negócio justifica uma exceção aos 

padrões? As demandas de sistemas são analisadas pelo Comitê Gestor de TI que as 

analisa e prioriza. As atividades de TI são incluídas no Plano Operacional Anual que é 

estabelecido de acordo com o Planejamento Estratégico do TCE. As exceções ao Plano 

Operacional Anual são analisadas e definidas pelo Comitê Gestor de TI. 

 Quem é responsável pelos resultados de cada projeto e pela 

institucionalização das mudanças organizacionais para assegurar o valor 

proporcionado? Os responsáveis pelo resultado dos projetos de sistemas de informação 

são os gestores de sistemas, que também devem responsabilizar-se pela 

institucionalização das mudanças organizacionais. Os resultados dos demais projetos de 

TI ficam sob responsabilidade da própria TI. Porém, neste último caso, a 

institucionalização das mudanças organizacionais deve ser negociada pela 

Coordenadoria de TI. 

4.4.1.5 Priorização e Investimento 

Investimentos e priorização de TI envolvem decisões sobre quanto e onde investir 

em TI, incluindo aprovação de projetos e técnicas de justificativa. A decisão sobre 

investimentos em TI é a mais visível e controversa das decisões-chave de TI e envolve: 

a) quanto gastar; b) em que gastar; c) como conciliar as necessidades de diferentes 

grupos de interesse. 

 Que mudanças nos processos ou melhorias são estrategicamente mais 

importantes para o TCE? A implantação da auditoria concomitante, pois vai trazer 
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mais agilidade ao processo de acompanhamento do gasto público na busca da missão do 

TCE que é "Fiscalizar e orientar a gestão pública em benefício da sociedade”. 

 Qual é o portfólio atual de TI? Esse portfólio é consistente com os objetivos 

estratégicos do TCE? Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Informação; 

Auditorias de TI; Análise de editais de TI; Administração da Infra-estrutura de TI 

(incluindo rede local, servidores, storage, banco de dados corporativo, conectividade 

com a internet, conectividade com as inspetorias remotas); Segurança da Informação; 

Service Desk para atendimento ao usuário; Página do TCE na internet; Intranet 

Corporativa. Este portfólio resumido é consistente com os atuais objetivos estratégicos 

do TCE-PE. 

4.4.2. Modelo de Maturidade do COBIT 

O modelo de maturidade proposto pelo COBIT 4.1 foi utilizado para realizar uma 

auto-avaliação da governança de TI no TCE-PE, em conjunto com o modelo utilizado 

por Gerke e Ridley (2006) para entender a importância de cada objetivo de controle do 

COBIT para a instituição. Todos o trinta e quatro processos foram avaliados junto à 

Coordenadoria de TI. Os resultados estão demonstrados nos Quadros 5 e 6. A auto-

avaliação foi realizada em duas etapas:  

 Inicialmente, o autor estudou o modelo de maturidade do Cobit 4.1 para cada 

um dos trinta e quatro processos. Uma pré-avaliação foi estabelecida para o 

TCE-PE visando a facilitar a validação.  

 Posteriormente, em reunião com a coordenadora de TI do TCE-PE, esta pré-

avaliação foi validada e, em alguns casos, ajustada para refletir melhor a 

realidade existente. 

 

Pode-se verificar através do Quadro 5 que dos quinze processos selecionados 

como mais importantes no estudo de Guldentops (2002), oito deles se repetiram em 

todos os estudos pesquisados e na auto-avaliação do TCE-PE.  Os estudos anteriores 

sobre processos do COBIT citados nesta seção encontram-se comentados com mais 

detalhes na seção 3.5.4 deste trabalho.  
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Guldentops 
(2002) 

EUROSAI (2005) 
Gerke e Ridley 

(2006) 
TCE-PE (2008)  

Pesquisa 
internacional 

Europa 
Controle Externo 

Tasmânia  
Serviço Público 

Brasil  
TCE-PE 

Grau de 
Maturidade  

PO1 Define a 

Strategic IT Plan 

PO1 Define a 

Strategic Plan 

PO1 Define a 

Strategic IT Plan 

P0-1→ Definir um 

Plano Estratégico para 

a TI 3 

PO9 Assess Risks PO9 Assess Risks PO9 Assess Risks P0-9→ Avaliar e 

gerenciar riscos de TI 1 

AI2 Acquire and 
Maintain 

Application 

Software 

AI2 Acquire and 
Maintain 

Application 

Software 

AI2 Acquire & 
Maintain 

Application 

Software 

AI-2→ Adquirir e 
manter software 

aplicativo 

2 

AI6 Manage 

Changes 

AI6 Manage 

Changes 

AI6 Manage 

Changes 

AI-6→ Gerenciar 

mudanças 1 

DS4 Ensure 

Continuous 

Service 

DS4 Ensure 

Continuous Service 

DS4 Ensure 

Continuous 

Service 

DS-4→ Garantir a 

continuidade dos 

serviços 2 

DS5 Ensure 

Systems Security 

DS5 Ensure Systems 

Security 

DS5 Ensure 

Systems Security 

DS-5→ Garantir a 

segurança dos 

sistemas 2 

DS10 Manage 

Problems and 

Incidents 

DS10 Manage 

Problems and 

Incidents 

DS10 Manage 

Problems & 

Incidents 

DS-10→ Gerenciar 

problemas 

3 

DS11 Manage 

Data 

DS11 Manage Data DS11 Manage 

Data 

DS-11→ Gerenciar 

dados 3 

PO3 Determine 
Technological 

Direction 

PO3 Determine the 
Technological 

Direction 

  P0-3→ Determinar a 
direção tecnológica 

2 

PO5 Manage the 

IT Investment 

  PO5 Manage the 

IT Investment 

P0-5→ Gerenciar 

investimentos em TI 3 

PO10 Manage 

Projects 

PO10 Manage 

Projects 

  P0-10→ Gerenciar 

projetos 1 

AI1 Identify 

Automated 

Solutions 

AI1 Identify 

Automated Solutions 

  AI-1→ Identificar 

soluções 

automatizadas 2 

AI5 Install & 

Accredit Systems 

  AI5 Install & 

Accredit Systems 

AI-7→ Instalar e 

aprovar soluções e 

mudanças 2 

DS1 Define and 

Manage Service 

Levels 

    DS-1→ Definir e 

gerenciar níveis de 

serviço 2 

M1 Monitor the 

Processes 

M1 Monitor the 

Processes 

  ME-1→ Monitorar e 

avaliar o desempenho 2 

Quadro 5 - Controles do COBIT mais importantes identificados 

 

O TCE-PE também classificou como importantes ou muito importantes os sete 

processos do COBIT 4.1 listados no Quadro 6 e que não constavam na lista dos quinze 

processos sugeridos por Guldentops (2002). A afirmação de Gerke e Ridley (2006) 

sobre a pouca atenção dada aos processos de monitoramento e avaliação pelo serviço 

público não se confirmou no TCE-PE. 
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Guldentops (2002) EUROSAI (2005) Gerke e Ridley 

(2006) 

TCE-PE (2008) 

Pesquisa 

internacional 

Europa 

Controle Externo 

Tasmânia – 

Serviço Público 
Brasil - TCE-PE 

Grau de 

Maturidade  

    PO4 Define the IT 

Organisation & 

Relationships 

P0-4→ Definir a 

organização de TI, os 

seus processos 2 

    PO6 Communicate 

Management Aims 
& Direction 

P0-6→ Comunicar 

objetivos e 
direcionamentos 

gerenciais 2 

   P0-8→ Gerenciar a 

qualidade 1 

    DS8 Assist & 

Advise Customers 

DS-8→ Gerenciar 

central de serviços e 

incidentes 4 

      ME-2→ Monitorar e 

avaliar os controles 

internos 2 

      ME-3→ Assegurar 

conformidade com as 

regulações 3 

      ME-4→ Fornecer 

governança para a TI 3 

Quadro 6 - Controles do COBIT Muito Importantes para o TCE-PE 

 

Dos resultados obtidos, pode-se perceber através do Gráfico 1 que, apesar do grau 

de importância atribuído a alguns processos, o TCE-PE ainda se encontra nos estágios 

iniciais quando avaliado o seu grau de maturidade para os processos do COBIT 4.1.  

 

Gráfico 1 - Quantitativo de Processos X Grau de Maturidade – Jul. 2008 

Fonte – Auto-avaliação do TCE-PE disponível no APÊNDICE B 

 

 

Observa-se no Gráfico 1 que 47% dos processos considerados muito 

importantes encontram-se nos graus 1 ou 2 do modelo de maturidade, enquanto para os 
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processos considerados importantes, este percentual sobe para 75%. A avaliação 

completa contendo o grau de importância atribuído pelo TCE-PE está disponível no 

APÊNDICE B. 

4.5. Análise dos Resultados da Pesquisa nos TCEs 

O questionário distribuído aos TCEs do Brasil foi encaminhado a profissionais 

de TI nos cargos de direção ou assessoria e era composto de quatro seções que 

avaliavam respectivamente: Importância e benefícios da TI; Problemas de TI e soluções 

potenciais; Uso de frameworks de governança de TI; Perfil geral da TI. Num universo 

de 27 Tribunais de Contas Estaduais foram enviados quarenta formulários a diretores e 

gerentes de 21 TCEs diferentes, cujos contatos estavam disponíveis. Deste total foram 

recebidas 21 respostas que podem ser consultadas na internet no seguinte endereço: 

<https://www.surveymonkey.com/sr.aspx?sm=7V6ncrd0jEsU_2b1Y7Uae7yFRxJFiI6k

ug4_2bx5R_2bX3hfc_3d>. 

O mesmo questionário foi distribuído dentro do TCE-PE, dirigido ao Comitê Gestor de 

TI, além dos diretores responsáveis pela área do controle externo. Foram contabilizadas 

13 respostas que estão disponíveis na internet no seguinte endereço: 

<https://www.surveymonkey.com/sr.aspx?sm=hUK9LP0RTRnu8C1A9iPx1HUlDpiM

ZLYi9v6tI9aIznY_3d>.  

Para o TCE-PE foi removida do questionário a seção “Uso de Frameworks de 

governança de TI”, por ter sido considerada mais apropriada para técnicos da área de 

TI.  Desta forma, temos uma visão de como a TI se vê, de um modo geral, em relação 

ao negócio nos TCEs do Brasil. Em contrapartida, para o TCE-PE, as respostas indicam 

como o negócio vê a TI.  

4.5.1. Importância e Benefícios da TI 

A importância da TI, do ponto de vista da estratégia corporativa para os TCEs 

ficou evidente com um total de 100% das respostas situando-se entre “Importante” e 

“Muito Importante”. Além disto, 81% das respostas indicam que a TI é incluída na 

agenda das decisões sobre o negócio e informa sobre oportunidades proporcionadas por 

novas tecnologias, pelo menos, regularmente. Estes percentuais não apresentaram 

diferenças significativas entre o TCE-PE e os demais TCEs do Brasil. As respostas 

https://www.tce.pe.gov.br/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://www.surveymonkey.com/sr.aspx?sm=hUK9LP0RTRnu8C1A9iPx1HUlDpiMZLYi9v6tI9aIznY_3d
https://www.tce.pe.gov.br/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://www.surveymonkey.com/sr.aspx?sm=hUK9LP0RTRnu8C1A9iPx1HUlDpiMZLYi9v6tI9aIznY_3d
https://www.tce.pe.gov.br/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://www.surveymonkey.com/sr.aspx?sm=hUK9LP0RTRnu8C1A9iPx1HUlDpiMZLYi9v6tI9aIznY_3d
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seguintes, sob o ponto de vista da governança de TI, não confirmam totalmente a 

importância destacada anteriormente.  

O alinhamento entre a estratégia da TI e estratégia de negócio dos TCEs foi 

classificado como pobre ou médio por mais de 60% dos respondentes, conforme 

demonstrado no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 - Alinhamento entre estratégia da TI e estratégia do negócio – Jul. 2008 

Fonte – Resultados da pesquisa disponíveis na internet (endereços na Seção 4.5) 

 

Apesar da forte dependência da informação, o controle externo dos TCEs utiliza 

a TI apenas como apoio, de acordo com aproximadamente 50% das respostas 

recebidas. Destaca-se que a auditoria de TI nos jurisdicionados só foi informada como 

formalizada em 20% das respostas. Além disto, pode-se observar que dentro do TCE-

PE não existe unanimidade entre os respondentes, conforme verificado no Gráfico 3. 

 

5. Não sei 

4. O TCE dispõe de um setor destinado à auditoria 
de TI e existe um Plano de Auditoria de TI nos 
jurisdicionados. 

3. O TCE dispõe de um setor destinado a auditoria 
de TI, mas não existe um Plano de Auditoria de TI 
nos jurisdicionados. 

2. Além do apoio nas atividades do controle 
externo, O TCE realiza auditoria de TI sob 
demanda, porém não dispõe de um setor destinado 
a auditoria de TI. 

1. Atuação restrita ao apoio nas atividades do 
controle externo. O TCE não dispõe de um setor 
destinado a auditoria de TI. 

 

Gráfico 3 - Escopo de atuação da TI nos TCEs – Jul. 2008 

Fonte – Resultados da pesquisa disponíveis na internet (endereços na Seção 4.5) 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

TCEs TCE-PE

Bom ou Muito bom

Pobre ou médio

0% 20% 40% 60%

1

2

3

4

5

TCE-PE

TCEs



 

63 

 

4.5.2. Problemas de TI e Soluções Potenciais 

Com relação às métricas citadas para medir o desempenho da TI pode-se 

perceber que a atenção dos TCEs está voltada para os aspectos operacional e gerencial. 

Esta avaliação não ofereceu um conjunto de opções, o que permitiu elencar uma 

variedade de métricas com poucas coincidências entre os respondentes. Não se 

destacaram métricas para objetivos estratégicos, conforme pode ser avaliado no Gráfico 

4, onde são exibidas apenas as métricas que foram mencionadas por mais de um 

respondente, mesmo que com palavras diferentes. 

 

Gráfico 4 - Métricas para o desempenho da TI – Jul. 2008  

Fonte – Resultados da pesquisa disponíveis na internet (endereços na Seção 4.5) 

 

De um modo geral, os maiores problemas de TI nos TCEs estão relacionados a 

pessoal e a entrega de serviços. Porém, merece destaque o fato de que em 

aproximadamente 50% das respostas a falta de conexão entre a estratégia de TI e a 

estratégia do TCE foi apontada como problema. Considerando a importância atribuída 

a TI (100% entre “importante” e “muito importante”) e o alto índice em que a TI é 

considerada incluída na agenda de decisões sobre o negócio (81%), um modelo de 

governança de TI deve preocupar-se em esclarecer e resolver este paradoxo. Os 

principais problemas apontados são apresentados no Gráfico 5. 
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1. Insuficiência de pessoal 

2. Problemas na entrega de serviços de TI (solução 
de incidentes e problemas) 

3. Pessoal com perfil inadequado 

4. Problemas com gerenciamento de documentos, 
de conteúdo e com a gestão do conhecimento 

5. Falta de conexão entre a estratégia de TI e a 
estratégia do TCE 

6. Problemas de terceirização 

7. Problemas no arquivamento eletrônico de 
informações 

8. Medidas inadequadas para o Plano de 
Recuperação de Desastres e para o Plano de 
Continuidade do Negócio 

9. Incidentes sérios de operação da TI 

10. Falta de agilidade na solução de problemas 

11. Alto custo da TI e/ou baixo retorno de 

investimento 

12. A TI não atende nem suporta os requisitos do 
negócio do TCE 

13. Incidentes relativos a segurança e privacidade 
(pessoas, intrusos, etc.) 

 

Gráfico 5 - Problemas de TI – Jul. 2008 

Fonte – Resultados da pesquisa disponíveis na internet (endereços na Seção 4.5) 

 

Os resultados relativos às práticas de governança de TI, conforme ilustrado no 

Gráfico 6, indicam que há necessidade de melhoria nos TCEs. Entre as práticas de 

governança verificadas, com um índice de 90%, os respondentes informaram que os 

recursos de TI são identificados com base nas prioridades do negócio. Porém, mais de 

60% destes mesmos respondentes considera pobre ou médio o grau alinhamento entre a 

estratégia de TI e estratégia de negócio dos TCEs, e aproximadamente 50% 

consideraram este fato como um problema. Percebe-se ainda, de forma generalizada, a 

ausência de scorecard para a TI, um baixo índice de preocupação com os riscos 

relacionados a TI, além de baixa ocorrência de comitês para a estratégia global de TI.  
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8. Existe um procedimento padrão para determinar o 

valor (financeiro e não financeiro) bem como os riscos 
para investimentos em TI 

7. Existe scorecard para a TI, é conhecido por todo o TCE 
e contempla criação de valor pela TI 

6. O Diretor Geral informa pessoalmente sobre os 

maiores riscos relacionados a TI e cobra as ações 
apropriadas 

5. Existe um comitê para a estratégia global de TI 

4. Os departamentos do TCE gerenciam o portfólio de 
projetos de TI apoiados pela Coordenadoria de 
Tecnologia da Informação 

3. Criar as estruturas organizacionais corretas para 
direcionar e supervisionar os recursos de TI 

2. A alta direção revisa os orçamentos e planejamentos de 
TI regularmente 

1. Os requisitos de recursos de TI são identificados com 
base nas prioridades do negócio do TCE 

 

Gráfico 6 - Práticas da governança de TI – Jul. 2008 

Fonte – Resultados da pesquisa disponíveis na internet (endereços na Seção 4.5) 

 

4.5.3. Uso de Frameworks para Governança de TI 

Os frameworks mais conhecidos para governança de TI que estão em uso, ou 

cuja implantação está sendo considerada, situam-se no nível operacional e gerencial e 

demonstram uma predominância das bibliotecas do ITIL e do COBIT. No nível 

estratégico, 39% dos respondentes não conhecem ou não pretendem usar o BSC, nem 

apontaram outro framework equivalente. Embora tenha havido uma proporção alta de 

respostas indicando o uso de frameworks desenvolvidos internamente, conforme pode 

ser constatado no Gráfico 7, ninguém informou o propósito nem o nível de utilização 

desses frameworks.  Finalizando, merecem destaque os altos índices detectados no 

conhecimento ou intenção de uso dos frameworks voltados para qualidade (CMMI) e 

para a segurança (ISO 27000). Não será feita nenhuma comparação com o TCE-PE, 

pois esta seção foi suprimida do questionário distribuído ao Comitê Gestor de TI e 

diretores. A governança de TI no TCE-PE foi avaliada na seção 4.4. 
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Gráfico 7 - Frameworks mais conhecidos– Jul. 2008  

Fonte – Resultados da pesquisa disponíveis na internet (endereços na Seção 4.5) 

 

4.5.4. Perfil Geral da TI 

A variação observada nas respostas sobre o patrocinador da governança de TI 

nos TCEs, verificada no Gráfico 8 pode refletir diferentes formas de conduzir a 

governança ou simplesmente a deficiência de comunicação sobre a mesma. Pode-se 

verificar que no TCE-PE, mesmo entre os integrantes do Comitê Gestor de TI e os 

diretores, as respostas variaram bastante. 

 

Gráfico 8 - Patrocinador da governança de TI – Jul. 2008 

Fonte – Resultados da pesquisa disponíveis na internet (endereços na Seção 4.5) 

 

Percebe-se ainda que existe uma grande divergência quanto ao entendimento 

sobre o papel do Diretor Geral na governança de TI, tanto no TCE-PE quanto nos 

demais TCEs, conforme ilustrado no Gráfico 9. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

ITIL/ISO 20000

Framework desenvolvido internamente

COBIT

PMI, PMBOK

IT Balanced Scorecard (BSC)

Software Engineering Institute Maturity Model …

Normas do grupo ISO 27000 ou padrão …

Outras soluções internacionais  (favor especificar)

Outras soluções locais ( favor especificar)

ISO 38500

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Coordenador/Diretor de TI

Presidente do TCE

Diretor Geral

Coordenador/Diretor Administrativo

Ninguém

Não sei

TCE-PE

TCEs



 

67 

 

 

Gráfico 9 - Grau de envolvimento do Diretor Geral na governança de TI – Jul. 2008 

Fonte – Resultados da pesquisa disponíveis na internet (endereços na Seção 4.5) 

 

4.5.5. Semelhanças entre o TCE-PE e os TCEs do Brasil 

Alguns dos aspectos observados na avaliação dos TCEs do Brasil, através da 

pesquisa realizada sobre governança de TI, na visão dos técnicos de TI, coincidem com 

as informações obtidas dos diretores do controle externo e do Comitê Gestor de TI no 

TCE-PE (visão do negócio), conforme apresentadas a seguir: 

 Um alto grau de importância foi atribuído à TI, do ponto de vista da estratégia 

corporativa; 

 A insuficiência de pessoal e os problemas na entrega de serviços TI são os 

problemas mais graves apontados pelos respondentes; 

 O alinhamento entre estratégia da TI e estratégia do negócio foi considerado 

pobre; 

 As métricas citadas para medir o desempenho da TI indicam a preocupação com 

o seu nível operacional e gerencial. Não se destacaram métricas voltadas para o nível 

estratégico; 

 A terceirização dos serviços de TI, os problemas de gerenciamento de 

documentos e a falta de agilidade na solução de problemas foram incluídos entre as 

principais dificuldades; 

 Embora para todos os TCEs menos de 10% dos respondentes indiquem ausência 

de problemas com o Plano de Recuperação de Desastres e com o Plano de Continuidade 

do Negócio, os questionários específicos para a Coordenadoria de TI do TCE-PE 

indicam que esta pode ser uma conseqüência da desinformação sobre o assunto. Apesar 
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de considerado muito importante o processo DS-4 do COBIT – Garantir a continuidade 

dos serviços – recebeu apenas o nível 2 previsto no modelo de maturidade, na auto-

avaliação realizada junto à Coordenadoria de TI (seção 4.4); 

 Embora seja apontada a existência de estruturas organizacionais corretas para 

direcionar e supervisionar os recursos de TI, a ocorrência de revisão dos orçamentos e 

planejamento da TI pela alta direção, e a identificação dos requisitos de recursos de TI 

com base nas prioridades do negócio, o TCE-PE também considera pobre o grau de 

alinhamento entre TI e negócio, em mais de 60% das respostas obtidas; 

 A existência de scorecard para TI obteve um baixo índice nas respostas 

recebidas. Embora possua scorecard para a TI no TCE-PE, as respostas indicam alto 

grau de desconhecimento deste fato, sinalizando possíveis deficiências na comunicação 

da governança de TI e do Planejamento Estratégico; 

 Não existem procedimentos padrão para determinar o valor e os riscos para 

investimentos em TI; 

 Existe nos TCEs uma divergência sobre quem é patrocinador da governança de 

TI. Esta pode ser uma conseqüência da deficiência da comunicação sobre o assunto ou 

falta de definição formal. 

 

4.5.6. Diferenças entre o TCE-PE e os TCEs do Brasil 

Apesar das semelhanças relatadas na Seção 4.5.5, também puderam ser 

detectados aspectos divergentes na avaliação do TCE-PE, conforme listado a seguir:  

 O TCE-PE dispõe de um setor destinado à auditoria de TI, enquanto menos de 

20% dos respondentes confirmaram dispor desse recurso; 

 O TCE-PE dispõe de um Comitê Gestor de TI, contra apenas 24% de ocorrência 

de estrutura semelhante nos demais TCEs; 

 O envolvimento do Diretor Geral com a governança de TI é superior no TCE-PE 

quando comparado com os demais TCEs; 

 A inadequação do perfil técnico do pessoal de TI não foi considerada um 

problema para o TCE-PE, contrariando a situação informada sobre outros TCEs; 

 O TCE-PE apontou o alto custo da TI e o nível de atendimento/suporte aos 

requisitos do negócio como problemas (maior nível de insatisfação). É interessante 

lembrar que as respostas dos outros TCEs foram dadas por pessoas da área de TI, 
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enquanto as respostas do TCE-PE foram dadas por pessoas não incluídas no quadro de 

TI, o que pode ter ensejado visões diferentes sobre estes pontos. 

 

Identificados os problemas de governança de TI dos TCEs já é possível propor 

um modelo cujo foco principal deverá estar no nível estratégico e cuja implementação 

deverá apoiar-se nas normas e melhores práticas que permeiam os níveis estratégico, 

gerencial e operacional. 
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Capítulo 5  

Modelo para Governança de TI nos TCEs 

O modelo proposto para governança de TI nos Tribunais de Contas Estaduais 

contempla as estruturas, processos e mecanismos de relacionamento, conforme definido 

por Peterson (2003). Sua representação, gráfica ilustrada na Figura 9, partirá do 

pressuposto que alterações em qualquer uma das cinco áreas de foco da governança de 

TI previstas no COBIT 4.1 (alinhamento estratégico, entrega de valor, gerenciamento 

de riscos, gerenciamento de recursos, medidas de desempenho) requerem 

transformações nas estruturas, processos e mecanismos de relacionamento: 

 

Melhoria no:

1. Alinhamento estratégico;

2. Entrega de valor;

3. Gerenciamento de riscos;

4. Gerenciamentode recursos;

5. Medidas de desempenho.

Transformação em estruturas 

de TI

Transformação em 

mecanismos de 

relacionamento

Transformação em 

processos de TI

Requer

Requer

Requer Requer

 

Figura 9 – Estrutura Básica do Modelo Proposto para Governança de TI nos TCEs 

Fonte BHATTACHARJYA e CHANG (2006) 

A representação simplificada do modelo, conforme apresentada na Figura 9, 

facilita a visualização dos componentes essenciais para a governança de TI. Apesar de 

existirem diversos frameworks e normas para a governança de TI, conforme 

apresentado no Capítulo 3, nenhum deles contempla em sua totalidade todos estes três 

componentes. 
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A proposição de ações para que o modelo seja adaptado aos TCEs tomará como 

base as necessidades identificadas através da pesquisa realizada neste trabalho, 

conforme mostrada no Capítulo 4. Também serão consideradas as pesquisas sobre o 

assunto registradas na bibliografia utilizada, bem como a experiência de outras 

instituições e abordagens práticas sobre o assunto. Não se deve imaginar, no entanto, 

que a criação de um modelo de alto nível é suficiente. Este é o primeiro passo que 

permitirá o início da implementação, cujos resultados se traduzirão no alinhamento 

entre a TI e as necessidades do negócio. Portanto, a proposta apresentada neste trabalho 

deverá servir como um ponto de partida para que sejam realizados os ajustes 

necessários às características de cada TCE. O modelo não deve ser visto como uma 

imposição da área de TI. De acordo com Van Grembergen (2002), a governança de TI é 

a capacidade organizacional exercida pelo Conselho de Diretores, pela gerência 

executiva e pela gerência de TI. Da mesma forma o ITGI (2007) define que a 

governança de TI é responsabilidade do Conselho de Diretores e gerentes executivos. 

Assim sendo, o modelo proposto deverá ser discutido a partir das necessidades do 

negócio, com o necessário envolvimento do Conselho de Diretores, e comunicado em 

todos os níveis: estratégico, gerencial e operacional. 

A implementação da governança de TI deve considerar as estruturas, processos 

e mecanismos de relacionamento dentro de uma organização (Peterson, 2003; Weill e 

Woodhan, 2002). Porém, Peterson (2003) alerta para o fato de que dividir o problema 

“governança de TI” em partes menores e resolvê-las separadamente não garante a 

solução do problema como um todo. É necessária uma abordagem holística, que 

reconheça a natureza dinâmica e complexa da governança de TI, composta de 

subsistemas interdependentes. Um conjunto bem dosado de estruturas, processos e 

mecanismos de relacionamento, baseado em múltiplas contingências de uma 

organização, são elementos necessários na formulação de um modelo de governança de 

TI (Ribbers et. al., 2002; De Haes et. al., 2006). 

Para facilitar o entendimento, a nomenclatura adotada para os executivos de alta 

direção, conhecidos como CXO (executivos da alta administração que possuem “chief” 

em sua denominação) foi traduzida para a realidade dos TCEs no Quadro 7, 

estabelecendo as correspondências entre a estrutura organizacional TCE-PE e a 

nomenclatura adotada para os executivos de alta direção, dentro do escopo deste 

trabalho. 
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Cargo Atribuições TCE-PE 

Conselho de 

Diretores (Board 
of Directors) 

Conjunto de pessoas (diretores) eleitas ou nomeadas que 

fiscaliza as atividades de uma organização.  Entre outras 

responsabilidades deve ocupar-se de: 

 Estabelecer planejamentos estratégicos e políticas para a 

organização 

 Em conjunto com a equipe de gerência sênior, 
implementar os princípios de governança 

 Definir um comitê estratégico de TI como mecanismo 

eficaz para ajudar a governar a TI 

 Garantir a disponibilidade de recursos financeiros 

adequados 

Presidente e 

Tribunal Pleno 

Chief Executive 

Officer (CEO) 

É o mais alto posto da administração, muitas vezes o próprio 

presidente da organização. Reporta-se diretamente ao 

Conselho de Diretores e conta com a assistência da Alta 

Direção (Sênior Management).  Entre outras 

responsabilidades, deve assegurar que os planejamentos e as 

políticas sejam executados. 

Presidente 

Chief Operations 

Officer (COO)  

É o responsável pelas operações da corporação. Cuida das 

atividades diárias, fornecendo feedback para o CEO. O seu 

foco de atuação abrange os níveis estratégico, tático e 
operacional. Entre outras coisas deve preocupar-se com a 

produção de bens e serviços. A gerência de operações, que em 

muitas organizações compete ao vice-presidente, ocupa-se da 

produção de bens e serviços, garantindo a eficiência e a 

eficácia do negócio. 

Diretor Geral 

Chief 

Information 

Officer (CIO) 

Representa o nível máximo de direção da TI dentro de uma 

organização e deve reportar-se diretamente ao CEO. 

 

Coordenador de 

TI 

Alta Direção 

(Sênior 

Management) 

É uma equipe de pessoas do nível de gerência organizacional 

mais elevado que exerce a responsabilidade diária de 

gerenciar a corporação.  

Presidente e 

Diretores (até o 

nível de 

Departamento) 

Quadro 7 - Estrutura Organizacional do TCE-PE e as atribuições dos CXO 

 

Um conjunto necessário de práticas (incluindo processos, estruturas e 

mecanismos de relacionamento) na implementação da governança de TI, é sugerido por 

De Haes e Van Grembergen (2008), baseado em pesquisa bibliográfica e estudos 

realizados em empresas belgas do setor financeiro. Trata-se de um conjunto de 

sugestões cuja eficácia foi testada de fato e que servem como referencial para modelos 

que venham a ser propostos em outros contextos, como é o caso do modelo proposto 

para os TCEs:  

 Comitê executivo de TI com participação do CIO - O comitê executivo no 

nível da alta direção é responsável por determinar as prioridades em investimentos de 

TI; 

 CIO participando do comitê executivo - CIO participando do comitê executivo; 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chief_Operations_Officer
http://en.wikipedia.org/wiki/Chief_Operations_Officer
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 Gerenciamento do portfólio - Processo de priorização para investimentos em TI 

e projetos que envolvam o negócio e a TI; 

 Controle do orçamento - Processos para controlar os investimentos e os projetos 

de TI; 

 Comitê estratégico de TI no nível do Conselho de Diretores - Comitê para agir 

no nível do Conselho de Diretores para garantir que a TI esteja regularmente na agenda 

do Conselho e para que seja possível comunicar a governança de TI nesse nível; 

 Liderança da TI - Habilidade do CIO ou alguém com papel semelhante para 

articular a visão do papel da TI na empresa e assegurar que a visão é compreendida por 

todos os gerentes da organização 

 Planejamento estratégico de sistemas de informação - Processo formal para 

definir e atualizar a estratégia de TI;  

 Comitê executivo para projetos de TI - Comitê executivo composto de pessoal 

da TI e do negócio com foco na priorização e gerenciamento de projetos de TI 

 CIO reportando-se ao CEO ou ao COO - O CIO pode se reportar diretamente 

ao CEO ou ao COO; 

 Metodologias para gerenciamento de projetos - Processos e metodologias para 

gerenciar projetos de TI. 

5.1. Requisitos para um Modelo de Governança de TI nos TCEs 

Considerando os aspectos arquitetura, processos e mecanismos de 

relacionamento, bem como o panorama atual, identificado através da pesquisa 

realizada, o modelo de governança de TI para os TCEs deverá ser direcionado para que 

sejam atendidos requisitos básicos identificados que poderão beneficiar essas 

instituições: 

 Os mecanismos para envolver o Conselho (Tribunal Pleno e Presidente) na 

Governança de TI, de forma a garantir maior grau de alinhamento entre TI e o controle 

externo, devem ser claros e eficazes. A Governança de TI deve ter foco no nível 

estratégico. É importante lembrar o alto grau de importância atribuído à TI nas respostas 

à pesquisa realizada. Problemas relacionados: fraco alinhamento entre TI e negócio nos 

TCEs; baixa incidência de auditoria de TI nos TCEs; predominância de um modelo 

burocrático de trabalho, pouco permeável a utilização estratégica da TI; aplicação 

periférica da TI nas atividades fim dos tribunais; procedimentos de auditoria 
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caracteristicamente a posteriori e com tramitação lenta; fragmentação do trabalho, 

morosidade, criação de estoques físicos de processos em salas, e necessidade de um 

grande número de operações manuais e de funções de apoio; 

  O modelo deve ser claro quanto ao patrocinador da governança de TI no TCE. 

Não deve ser esquecido que “a governança de TI é a capacidade organizacional exercida 

pelo Conselho de Diretores, pela gerência executiva e pela gerência de TI” (Van 

Grembergen, 2002). Problemas relacionados: não existe um entendimento comum sobre 

quem é o patrocinador da governança de TI; não existe um entendimento comum sobre 

a atuação do Diretor Geral na governança da TI; 

 As métricas para a governança de TI devem ser comunicadas e entendidas por 

todo o TCE e deverão estar voltadas principalmente para o nível estratégico. Problemas 

relacionados: as métricas para TI citadas pelos TCEs concentram-se no nível 

operacional e gerencial; 

 Os conjuntos de melhores práticas, normas e frameworks que possam auxiliar na 

implantação do modelo proposto, especialmente no gerenciamento de serviços que foi 

informado como deficiente, devem ser apontados. Problemas relacionados: depois da 

insuficiência de pessoal, os problemas com entrega de serviços de TI foram os mais 

apontados pelos TCEs; de forma generalizada, não existe scorecard para a TI nos TCEs; 

não existem procedimentos padrão para determinar o valor e os riscos para 

investimentos em TI. 

 Os mecanismos de relacionamento deverão ser claros o suficiente para garantir o 

entendimento da governança de TI por todo o TCE. Problemas relacionados: evidências 

de comunicação deficiente para a governança de TI; problemas de TI apontados 

somente no nível operacional e gerencial dos TCEs; 

 As atribuições dos diretores, comitês e demais stakeholders envolvidos na 

governança da TI deverão ser esclarecidas. Problemas relacionados: Baixa incidência de 

uso de comitês com atuação no nível estratégico. 

5.2. Estruturas de Governança 

As estruturas envolvem a existência de papéis e responsabilidades claramente 

definidos e a existência de comitês para garantir o alinhamento entre TI e o negócio. De 

acordo com Luftman (2000), o alinhamento deve explicitar não apenas como a TI se 

harmoniza com o negócio, mas também como o negócio poderia ou deveria estar em 



 

75 

 

harmonia com a TI. Desta forma, o alinhamento evolui para uma relação onde a função 

de TI e outras funções do negócio adaptam suas estratégias reciprocamente. 

Através das estruturas deve ser possível entender a maneira como a função de 

TI está organizada e a localização da TI no organograma da empresa. Exemplos de 

assuntos que devem ser tratados na definição das estruturas de governança de TI são:  

 Estrutura Organizacional da TI;  

 Papéis e responsabilidades;  

 Comitê estratégico de TI;  

 Comitê diretor de TI;  

 Administradores de TI.  

De acordo com o ITGI (2006), a governança de TI deve fazer parte da 

governança corporativa, constituindo-se assim em responsabilidade do Conselho de 

Diretores (nível estratégico). Van Grembergen (2002) esclarece que o Conselho de 

Diretores pode abordar a criticidade da TI através de um Comitê Estratégico de TI 

composto por membros da Alta Direção e por especialistas. Já a implementação da 

estratégia de TI deve ser responsabilidade do CEO assistido por um Comitê Diretor de 

TI (Steering Comitee). Porém, Van Grembergen (2002) alerta para o fato de que a 

criação de um Comitê Estratégico de TI não é a única maneira de envolver o Conselho. 

A estrutura e a cultura da organização exercem influência na melhor prática para este 

objetivo e o nome desses comitês pode variar para cada organização. 

Weill e Ross (2004) discutem o problema representado pela ação de comitês 

que se reúnem apenas periodicamente dispersando a responsabilidade e a cobrança 

pelos resultados. Como alternativa sugerem que o Conselho de Diretores ou o CEO 

formalize a responsabilidade do CIO pelo desempenho da governança de TI. O CIO 

poderá então criar um grupo de diretores (alta direção) para ajudar a formular e 

implementar a governança de TI. Porém, ressaltam que a ação formal da indicação é 

indispensável. É importante entender que esta designação para cuidar da governança de 

TI não isenta o Conselho de Diretores de sua responsabilidade. O ITGI (2003) 

aconselha que sejam realizadas apresentações nas reuniões do Conselho Diretor, 

buscando garantir que todas as informações necessárias para atingir os objetivos da 

governança de TI sejam repassadas. 
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5.2.1. Atribuições e Responsabilidades dos Comitês de TI  

O APÊNDICE C ilustra as responsabilidades, níveis de autoridade e 

composição do Comitê Estratégico de TI e do Comitê Diretor de TI de acordo com o 

ITGI (2003). Para efeito de comparação foi acrescentada uma coluna contendo as 

atribuições do Comitê Gestor de TI (CGTI) do TCE-PE. O Organograma completo do 

TCE-PE encontra-se no ANEXO 1. 

5.2.2. Estruturas Propostas para os TCEs 

A estrutura organizacional do TCE-PE, conforme ilustrada no ANEXO 1, até o 

nível de departamentos (nível gerencial), será utilizada na proposição do modelo. 

Pretende-se assim permitir que, embora os TCEs do Brasil tenham organogramas 

diferentes, seja possível estabelecer as correspondências necessárias para eventuais 

adaptações. O entendimento da estrutura organizacional apresentada é fundamental 

para que seja possível compreender os papéis e responsabilidades do modelo de 

governança de TI. À luz do organograma, um resumo das responsabilidades, de acordo 

com o Manual de Organização do TCE-PE, permitirá uma melhor contextualização do 

modelo proposto para a governança de TI: 

 Presidência: A Presidência (PRES), unidade organizacional máxima integrante dos 

Órgãos Superiores, é a sede dos trabalhos do Presidente do Tribunal, onde são 

exercidos os poderes máximos de representação e direção da Instituição. Vinculam-

se diretamente à Presidência: Núcleo de Planejamento, Controle Interno e 

Desenvolvimento Organizacional (NPC); Auditoria Geral (AUGE); Procuradoria 

Consultiva (PROC); Diretoria de Plenário (DP); Gabinete da Presidência (GPRE); 

Diretoria Geral (DG). 

 Tribunal Pleno (TP): O Tribunal Pleno, constituído pela representação integral 

dos membros do Conselho e dirigido pelo Presidente, é o órgão máximo de 

deliberação do Tribunal. O Conselho é constituído de sete Conselheiros, escolhidos 

na conformidade do que dispõem as Constituições Federal e Estadual. 

 Diretoria Geral (DG): A Diretoria Geral exerce as funções de comando no âmbito 

dos Órgãos Auxiliares, subsidia a Presidência na tomada de decisões e executa, por 

delegação, o ordenamento das despesas do Tribunal de Contas. Subordinam-se a 

ela: Coordenadoria de Controle Externo (CCE); Coordenadoria de Administração 

Geral (CAD); Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTI). 
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 Coordenadoria de Controle Externo (CCE): A Coordenadoria de Controle 

Externo é responsável pela coordenação, supervisão técnica e administração das 

atividades relativas ao exercício do controle externo, estabelecido no art. 30 da 

Constituição do Estado de Pernambuco. Ela tem a seguinte composição: 

Departamento de Controle Estadual (DCE); Departamento de Controle Municipal 

(DCM); Núcleo de Atos de Pessoal (NAP); Núcleo de Engenharia (NEG). 

 Coordenadoria de Administração Geral (CAD): A Coordenadoria de 

Administração Geral é responsável pela coordenação e administração das atividades 

meio do Tribunal, correspondentes às funções de gestão administrativa, contábil, de 

infra-estrutura, de expediente e protocolo, de informação e documentação. Ela é 

composta dos seguintes departamentos: Departamento de Gestão de Pessoas (DGP); 

Departamento de Administração e Infra-Estrutura (DAI); Departamento de 

Expediente e Protocolo (DEP); Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF); 

Departamento de Informação e Documentação (DID). 

 Coordenadoria de TI (CTI): A Coordenadoria de Tecnologia da Informação 

(CTI) é responsável pela realização de auditorias de tecnologia da informação e 

pelo gerenciamento de atividades relacionadas com a tecnologia da informação no 

âmbito do Tribunal de Contas de organização do ambiente computacional, 

desenvolvimento e manutenção dos sistemas de informação e disseminação da 

tecnologia da informação. Ela é composta das seguintes gerências: Gerência de 

Infra-Estrutura de Tecnologia da Informação (GITI); Gerência de Desenvolvimento 

de Sistemas de Informação (GDSI); Gerência de Informação e Apoio Tecnológico 

(GIAT); Gerência de Auditoria de Tecnologia da Informação (GATI). 

5.2.2.1 Framework de Governança de TI 

O framework apresentado na Figura 10, baseado no modelo proposto por Weill e 

Ross (2004), foi montado a partir das respostas obtidas na auto-avaliação realizada, 

conforme apresentado na seção 4.4.1 deste trabalho, e no Mapa Gerencial da 

Coordenadoria de TI apresentado na seção 4.3.2. 

A utilização de comitês para compartilhar responsabilidades e garantir o 

alinhamento estratégico entre TI e o negócio é uma ferramenta eficaz que pode ser 

adaptada ao ambiente dos TCEs. Como pode ser observado na Figura 10, o TCE-PE 

dispõe de um Comitê Gestor de TI composto de diretores que representam a alta 
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direção do Tribunal. Porém, oficialmente não lhe foram atribuídas diversas 

responsabilidades estratégicas e gerenciais, conforme previsto pelo ITGI (2003). A 

composição deste comitê, que inclui a coordenadoria de TI, é uma solução interessante 

e adequada para reunir as atribuições tanto do Comitê Estratégico quanto do Comitê 

Diretor previstos pelo ITGI (2003). Porém, o ato de sua formalização deveria 

especificar mais detalhadamente as responsabilidades que lhe são atribuídas. 

 

Estratégia e Organização do  

TCE-PE 

 

Arranjos de Governança de TI 

 

Metas de Desempenho do 

Negócio 

• Aprimorar a gestão dos dados e das 

informações 

• Aprimorar a gestão de projetos 

• Aperfeiçoar a processo de 

comunicação interna e externa 

• Aprimorar e promover a gestão de 

pessoas 

• Melhorar a integração com os 

parceiros 

• Estruturar a gestão do 
conhecimento 

 

Duopólio decide 

• Princípios de TI 

• Necessidades de aplicações do 

negócio 

• Investimentos e priorização de 

TI 

Monarquia de TI decide: 
• Arquitetura de TI 

• Infra-estrutura de TI 

 • Aumentar a eficiência e 

eficácia dos processos 

internos 

• Aumentar a qualidade e 

celeridade dos processos 

finalísticos 

• Aprimorar a atuação 
concomitante 

Organização da TI e 

Comportamentos Desejáveis 

 Mecanismos de Governança de 

TI 

 Métricas e 

Responsabilidades de TI 

• Infra-estrutura padronizada para 
todo o TCE 

• Suporte a novos modos 

colaborativos de trabalho (externo e 

interno)  

• Foco no desenvolvimento de 

sistemas para o Controle Externo 

• Atuação da TI nas ações de 

controle externo 

• Institucionalização da Gerência de 

Projetos 

 • A Coordenadoria de TI reporta-
se ao Diretor Geral 

• Comitê Gestor de TI (CGTI) 

delibera acerca de propostas de 

políticas de uso e segurança dos 

recursos de TI e prioriza as 

demandas efetuadas à CTI  

• Gestores de sistemas atuam 

como intermediadores entre o 

negócio e a TI 

• A Diretoria Geral decide sobre 

orçamento e investimentos em TI 
• Intranet usada como repositório 

de conhecimento    

 • Total de soluções de TI 
desenvolvidas para o 

Controle Externo 

• Número de auditorias de 

TI formalizadas 

• Integração das 

informações 

• Grau de conhecimento 

dos processos do negócio 

pelo pessoal de TI 

• Grau de disponibilidade 

do ambiente  
                          

Figura 10 - Framework de Weill e Ross adaptado, com base na pesquisa sobre 

governança de TI no TCE-PE  

 

Além da formalização detalhada das responsabilidades do CGTI, é importante 

que, em paralelo, seja designado oficialmente pelo presidente do TCE o responsável 

pelo desempenho da governança de TI. Weill e Ross (2004) sugerem que esta 

responsabilidade seja atribuída ao CIO, porém, existe a presunção que o CIO 

subordina-se diretamente ao CEO, o que equivale dizer que o Coordenador de TI 

deveria estar subordinado diretamente ao Presidente do TCE. Portanto, considerando 

que esta subordinação direta não existe no organograma do TCE-PE, uma boa 
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alternativa seria atribuir a responsabilidade ao Diretor Geral e ao Coordenador de TI 

conjuntamente. Deve ficar claro, no entanto que esta atribuição não exime o Presidente 

da condição de patrocinador da governança de TI. 

Também foi constatada no TCE-PE a existência de Gestores de Sistemas que 

representam os responsáveis pelos sistemas de informação dentro de suas respectivas 

áreas. A designação de Gestores de Sistemas tem sido uma prática eficaz para garantir 

que os sistemas de informação atendam os requisitos do negócio, incluindo as 

demandas de manutenções evolutivas. Esses gestores são designados pelo presidente do 

TCE para cada sistema implantado ou em desenvolvimento e suas atribuições estão 

previstas na Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas do TCE-PE: 

 Participar do planejamento do projeto; 

 Definir especialistas para repassar conhecimento do negócio à equipe de 

desenvolvimento; 

 Estabelecer cronogramas de trabalhos para a equipe especialista do negócio  

 Monitorar o planejamento do projeto;  

 Promover discussões, a fim de facilitar a elicitação de requisitos do sistema;  

 Realizar testes; 

 Autorizar a implantação do sistema; 

 Primar pela atualização dos dados do sistema; 

 Auditar os dados do sistema; 

 Elaborar Manual do Usuário; 

 Promover treinamento para os usuários; 

 Promover divulgação do sistema; 

 Consolidar demandas de novas funcionalidades para evolução do sistema; 

 Homologar:  

o Documento de requisitos do sistemas;  

o Interfaces gráficas; 

o Regras de negócio; 

o Ciclos de desenvolvimento (builders); 

o Versão final do sistema. 

Finalizando, foi constatado na Definição do Modelo de Gestão da 

Coordenadoria de Tecnologia da Informação do TCE-PE, documento elaborado em 
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2008, a intenção de se criar “uma instância de gestão de projetos e outra de controle da 

qualidade para melhor facilitar o dialogo das áreas que compõem a CTI com os seus 

clientes, entendimento das solicitações e análise das demandas”.  A instância de gestão 

de projetos dentro da CTI, traduzida na criação embrionária de um escritório de 

projetos, atende ao objetivo estratégico “Aprimorar a Gestão de Projetos” existente no 

Mapa estratégico do TCE-PE, ilustrado na Seção 4.3.1. Porém, ela deveria fazer parte 

de um escritório de projetos do TCE-PE que, a exemplo do que ocorre no TCU, 

participasse da formulação estratégica da organização, do desenvolvimento do plano 

operacional anual e das avaliações de desempenho destes instrumentos, de modo a 

propiciar a efetiva integração da gestão de projetos ao sistema de planejamento. 

5.3. Processos de Governança 

As estruturas de governança são viabilizadas através dos processos de 

governança de TI que descrevem os mecanismos utilizados para habilitar os executivos 

do negócio e de TI para, além de integrarem as decisões de negócio e de TI, 

monitorarem a implementação das decisões, e aprenderem com os resultados. É natural 

que estes processos sejam apoiados pelo uso de ferramentas informatizadas e guiados 

pelo conjunto de melhores práticas consagradas na literatura e na realidade das 

organizações. Porém, deve-se ter em mente que, na implementação dos processos de 

governança de TI, o uso de ferramentas de gerenciamento e conjuntos de melhores 

práticas é insuficiente para garantir eficácia. As ferramentas devem ser inseridas no 

contexto organizacional respeitando-se o perfil dos stakeholders. Além das ferramentas 

e do perfil dos stakeholders, também devem ser consideradas análises de custos, 

benefícios e riscos. (Ribbers et. al., 2002).  

De Haes e Van Grembergen (2008) destacam como importantes os seguintes 

processos para um modelo de governança de TI:  

  Planejamento estratégico dos sistemas de informação - Processo formal para 

definir e atualizar a estratégia de TI; 

 Medição do desempenho da TI - Medição do desempenho de TI; 

 Gerenciamento do portfólio - Processo de priorização para investimentos em TI e 

projetos que envolvam o negócio e a TI; 
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 Alocação de custos dos serviços compartilhados de TI (Custo Total de 

Propriedade) - Metodologia para alocar os custos de TI nas unidades de negócio, 

para possibilitar entendimento do custo total de propriedade; 

 Acordos de Nível de Serviço (SLAs) - Acordos formais entre TI e o negócio sobre 

desenvolvimento de projetos de TI ou operação da TI; 

 Uso do COBIT - Governança de TI baseada em processos e framework de controle; 

 Garantia da governança de TI e auto-avaliação - Auto-avaliações regulares ou 

atividades de garantia independentes para o processo de governança e controle da 

TI; 

 Metodologias para gerenciamento/governança de projetos - Processos e 

metodologias para gerenciar projetos de TI; 

 Controle do orçamento de TI - Processo para controlar e apresentar relatórios 

sobre orçamentos de investimentos e projetos de TI; 

 Gerenciamento de benefícios - Processo para monitorar os benefícios planejados 

para o negócio durante e após a implementação de investimentos e projetos de TI. 

De uma maneira alternativa, dentro do mesmo ponto de vista, Symons (2005) 

considera que existem quatro objetivos que orientam a governança de TI: valor da TI e 

alinhamento, accountability, medidas de desempenho, e gerenciamento de riscos. Cada 

um destes objetivos deve ser perseguido através dos processos de governança de TI. 

Para tanto, sugere que estes devem incluir: Gerenciamento do portfólio de TI, acordos 

de nível de serviço (Service Level Agreements – SLAs), alocação de custos dos serviços 

compartilhados de TI e gerenciamento da demanda.  

 Gerenciamento do portfólio de TI - O gerenciamento do portfólio de TI é 

composto de diversas disciplinas, incluindo a gestão de ativos, gestão de aplicações 

e gestão de projetos. A partir desses componentes é possível ter uma visão de todo o 

portfólio de TI, possibilitando melhoria nas tomadas de decisão estratégicas; 

 Gerenciamento de acordos de níveis de serviço - Também conhecidos como 

Service Level Agreements - SLAs, os acordos de nível de serviços listam todos os 

serviços de TI disponíveis, o nível de qualidade associado a cada serviço, e os custos 

associados. Os SLAs freqüentemente resultam em melhoria no comportamento das 

unidades do negócio pelo fato de exporem os custos associados aos serviços, e por 

permitirem que as unidades de negócio tenham um melhor entendimento das 

implicações de suas requisições de serviços de TI; 
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 Alocação de custos dos serviços compartilhados de TI - Pode funcionar em 

conjunto com os acordos de nível de serviço ou isoladamente. O objetivo desse 

mecanismo é alocar os custos de serviços compartilhados de TI para as unidades de 

negócio que os utilizam. Conhecendo melhor os custos de cada unidade de negócio, 

torna-se possível para a TI demonstrar as economias e os benefícios decorrentes dos 

serviços compartilhados. Com a transparência do custo total podem ser tomadas 

melhores decisões tanto pela TI quanto pelas unidades de negócio no tocante à 

aquisição e distribuição dos ativos de TI; 

 Gerenciamento da Demanda - As demandas por recursos de TI podem ser 

rotineiras, como chamadas ao Help Desk, por exemplo, ou podem ser estratégicas e 

complexas, como a demanda por novas aplicações que suportem o negócio. O 

gerenciamento da demanda deve conduzir todas as demandas de TI para um único 

ponto onde elas possam ser consolidadas, priorizadas e atendidas. Este processo 

deve funcionar de forma coordenada com o gerenciamento do portfólio para que 

seja possível gerenciar não apenas os atuais como também os futuros investimentos. 

Considerando que um modelo de governança de TI não deve tratar de quais 

decisões tomar, mas apenas fornecer as estruturas, processos e mecanismos de 

relacionamento que permitirão a melhor implementação da governança de TI, serão 

abordados a seguir os processos considerados importantes para os TCEs, dentro do 

contexto estudado.  

5.3.1. Processos Propostos para os TCEs 

O alinhamento estratégico da TI dentro dos TCEs exige mais do que a visão da 

TI como prestadora de serviço ou como fornecedora de ferramentas de apoio para o 

negócio. O negócio do TCE é o controle externo e a confiabilidade nas informações 

auditadas exige que a TI dos jurisdicionados seja igualmente alvo de controle externo. 

Neste contexto, a auditoria de TI como parte integrante do negócio é fundamental para 

compor o portfólio de TI nos TCEs. A atuação da TI nos TCEs deveria ocorrer tanto no 

ambiente interno quanto na realização do controle externo, através de auditorias de TI e 

uso de recursos informatizados como Técnicas e Ferramentas para Auditora Baseada 

em Computador - Computer Aided Audit Tools and Techniques (CAATTs), por 

exemplo. Porém, apenas 20% dos respondentes da pesquisa realizada neste trabalho 

confirmaram que a auditoria de TI nos jurisdicionados está formalizada em suas 
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organizações. Esta situação é coerente com o alto índice de respostas que informam 

problemas de alinhamento estratégico entre a TI e o negócio nos TCEs pesquisados. 

A utilização do BSC para garantir o alinhamento estratégico, conforme 

praticado no TCE-PE, ocorre em uma única direção. Isto é, primeiramente o TCE-PE 

define seu Planejamento Estratégico, sem foco na TI. Num segundo momento, da 

mesma forma que as demais áreas do TCE-PE, a TI desenvolve seu Mapa Gerencial 

buscando estabelecer metas alinhadas com o negócio. Pode-se perceber, por exemplo, 

que a Governança de TI é uma atividade prevista no Mapa Gerencial da CTI, quando, 

por definição, deve ser uma responsabilidade do Tribunal Pleno (Conselho). Conforme 

esclarece o ITGI (2005), o alinhamento entre as estratégias da TI e do negócio não 

pode ocorrer de forma reativa. Pelo contrário, é normal que as estratégias de TI e do 

negócio sejam tidas como inseparáveis, sendo a TI considerada em todos os estágios do 

desenvolvimento da estratégia do negócio. O modelo de governança de TI deve 

garantir, portanto, que a TI seja considerada em todos os passos da formulação do 

Planejamento Estratégico. O alinhamento estratégico entre TI e negócio no TCE-PE 

poderia ser mais consistente se tivesse considerado a necessidade de ser estabelecido 

nos dois sentidos: TI↔Negócio. O Mapa estratégico do Tribunal de Contas da União, 

disponível em sua página na internet (www.tcu.gov.br) ilustra esta preocupação quando 

inclui em sua perspectiva de processos internos o objetivo “Ampliar o uso de TI nas 

ações de controle externo”. 

A partir do estudo do framework de Weill e Ross para a governança de TI atual 

do TCE-PE, na presente dissertação foram identificadas oportunidades de melhoria 

através da adequação de processos baseados nas normas e melhores práticas 

disponíveis atualmente: 

 Novas abordagens para a TI, como o uso de BI e CAATTs poderiam ser discutidas 

com maior intensidade no CGTI e apresentadas ao Conselho; 

 A discussão sobre oportunidades de colaboração com o Ministério Público, 

Tribunal de Justiça, e outros parceiros externos e jurisdicionados deveria ser prática 

corrente no CGTI; 

 Os estudos de viabilidade para novos sistemas devem ser aprovados e priorizados 

pelo CGTI no Plano Operativo Anual. Não tem sido prática nestas ocasiões 

quantificar os investimentos de infra-estrutura que se farão necessários. Como parte 

da Definição do Modelo de Gestão da Coordenadoria de Tecnologia da Informação 
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do TCE-PE, realizada em 2008, foi proposta a criação de um escritório de projetos 

que poderá consolidar as informações necessárias para auxiliar o CGTI em suas 

decisões; 

 A elaboração dos orçamentos anuais ocorre entre os meses de julho e agosto para o 

ano seguinte, enquanto a elaboração do Plano Operativo Anual ocorre entre os 

meses de novembro e dezembro. A inclusão de novos projetos de sistemas no Plano 

Operativo Anual pelo CGTI pode demandar recursos de infra-estrutura não 

previstos no orçamento anual correspondente.  

Quanto aos processos relacionados à governança e à gerência de TI, o resultado 

da auto-avaliação realizada no TCE-PE de acordo modelo de maturidade proposto pelo 

COBIT 4.1, apresentado na seção 3.4.2 deste trabalho, evidenciou que existem treze 

processos considerados “Muito Importantes” pelo TCE-PE, dos quais oito foram 

sugeridos por Guldentops (2002). Além destes, o TCE-PE considerou ainda como 

“Importantes” mais nove processos, dentre os quais sete foram sugeridos por 

Guldentops (2002), totalizando vinte e dois, dos trinta e quatro previstos pelo COBIT 

4.1. A incidência destes processos em estudos anteriores e no TCE-PE servem como 

evidência da sua importância para os TCEs. Porém, devem ser considerados na 

priorização e na implementação/aperfeiçoamento desses vinte e dois processos a 

realidade de cada TCE, os conjuntos de normas e melhores práticas discutidos no 

Capítulo 4 deste trabalho, ou outros frameworks julgados mais convenientes.  

Os trinta e quatro processos do COBIT foram apresentados no Quadro 1 da 

seção 3.5.2.3. O domínio “PO – Planejar e Organizar” e o “ME – Monitorar e Avaliar” 

reúnem principalmente processos voltados para o nível estratégico e devem servir de 

referência para a estruturação da governança de TI nos TCEs. A implementação dos 

processos correspondentes pode basear-se em frameworks como o BSC e o PMBOK, 

framework de Weill e Ross, e norma ISO/IEC 38500:2008. As métricas associadas a 

estes processos, sugeridas pelo COBIT 4.1, permitem evidenciar um maior 

direcionamento para o nível estratégico, contrapondo o atual cenário, onde os TCEs 

concentraram suas respostas à pesquisa realizada nas métricas voltadas para os níveis 

gerencial e operacional. Contudo, não se deve minimizar a importância dos processos 

incluídos nos domínios “DS – Entrega de Serviços” e “AI – Adquirir e Implementar” 

cujo foco tende para o nível gerencial, pois os processos destes domínios, cuja 

implementação pode utilizar principalmente o ITIL, a norma NBR ISO/IEC 20000 e as 
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normas do grupo ISO 27000 como referência, são fundamentais para a consolidação da 

governança de TI. É importante lembrar que a entrega de serviços de TI foi o segundo 

problema relacionado a TI mais grave apontado na pesquisa realizada junto aos TCEs.  

A seleção dos processos, seleção do conjunto de melhores práticas, priorização 

e implementação dos processos devem ocorrer com base na realidade de cada TCE. 

Estes são os processos do COBIT 4.1 considerados como importantes ou muito 

importantes pelo TCE-PE e seus respectivos graus de maturidade aferidos junto à 

Coordenadoria de Tecnologia da Informação: 

 P0-1→ Definir um Plano Estratégico para a TI (Muito Importante, Grau de 

Maturidade 3) - Este processo é fundamental para garantir o alinhamento com a 

estratégia e prioridades do negócio. A estratégia e as prioridades do negócio devem 

se refletir nos portfólios de serviços e projetos e devem ser executadas pelo 

planejamento de nível gerencial, que é o responsável por estabelecer planos de ação 

e tarefas claros, que possam ser entendidos e aceitos tanto pelo negócio quanto pela 

TI. Algumas métricas sugeridas são: Percentual de objetivos de TI existentes no 

Planejamento Estratégico de TI que suportam o Planejamento Estratégico do 

Negócio; Percentual de reuniões para planejamento de TI que acontece com a 

participação ativa de representantes do negócio. 

 P0-3→ Determinar a direção tecnológica (Importante, Grau de Maturidade 2) 

- Requer a criação de um plano de infra-estrutura tecnológica e um conselho de 

arquitetura que defina e gerencie de forma clara e realista o que a tecnologia pode 

oferecer em termos de produtos, serviços e mecanismos de entrega. O plano deve 

ser atualizado regularmente e deve cobrir aspectos como: arquitetura de sistemas, 

direcionamento tecnológico, planos de aquisições, padrões, estratégias de migração, 

e contingência. Algumas métricas sugeridas são: Quantidade e tipo de desvios do 

plano de infra-estrutura tecnológica, Quantidade de plataformas tecnológicas por 

função dentro da organização, Freqüência de revisões e atualizações do plano de 

infra-estrutura tecnológica. 

 P0-4→ Definir a organização de TI, os seus processos (Muito Importante, 

Grau de Maturidade 2) - Uma organização de TI é definida considerando os 

requisitos para o staff, perfis, funções, accountability, autoridade, papéis e 

responsabilidades, e supervisão. Um comitê estratégico deve garantir o 

envolvimento do Conselho com a TI, enquanto um ou mais comitês executivos 
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compostos por técnicos de TI e do negócio determinam a priorização dos recursos 

de TI alinhada com as necessidades do negócio. Processos e diretrizes 

administrativas devem tratar especialmente da garantia da qualidade, do 

gerenciamento de riscos, da segurança da informação, da propriedade de dados e 

dos sistemas, e da segregação de funções. Algumas métricas sugeridas são: 

Quantidade de processos do negócio que não são suportados pela organização da TI 

mas deveriam ser, Percentual de papéis documentados e com descrição das 

respectivas autoridades, Percentual dos processos operacionais conectados às 

estruturas operacionais do negócio, Freqüência de reuniões dos comitês estratégico 

e executivo. 

 P0-5→ Gerenciar investimentos em TI (Muito Importante, Grau de 

Maturidade 3) - Deve incluir custos, benefícios, priorização dentro do orçamento, 

procedimento formal para elaboração de orçamentos de projetos e gerenciamento 

do projeto em relação ao orçamento elaborado. Este processo promove a parceria 

entre stakeholders do negócio e da TI, habilita o uso eficaz dos recursos de TI, além 

de prover transparência e accountability ao custo total de propriedade (TCO). 

Algumas métricas sugeridas são: Percentagem dos investimentos que atingiram ou 

excederam os benefícios esperados para o negócio, Percentual de desvios do 

orçamento comparado ao orçamento geral, Percentual de projetos que sofrem 

revisão após seu encerramento. 

 P0-6→ Comunicar objetivos e direcionamentos gerenciais (Muito Importante, 

Grau de Maturidade 2) - Um programa de comunicação para a TI deve garantir 

que sua missão, objetivos do serviço, procedimentos e diretrizes, aprovados e 

suportados, sejam divulgados para todos os stakeholders. Algumas métricas 

sugeridas são: Quantidade de interrupções no negócio devido a interrupções de 

serviços de TI, Freqüência de revisões ou atualizações das diretrizes, Pontualidade e 

freqüência de comunicação com os usuários, Percentual de stakeholders que 

entendem as diretrizes da TI. 

 P0-8→ Gerenciar a qualidade (Muito Importante, Grau de Maturidade 1) - 

Ocorre através do planejamento, implantação e manutenção de um sistema de 

gerenciamento da qualidade que ofereça requisitos claros, procedimentos diretrizes 

de qualidade. Os requisitos são estabelecidos e divulgados através de indicadores 

quantificáveis. A melhoria contínua é alcançada através do monitoramento, análise 
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e ação sobre os desvios, e comunicação dos resultados aos stakeholders. O 

gerenciamento da qualidade é essencial para garantir que a TI está entregando valor 

ao negócio, melhoria contínua e transparência para os stakeholders. Algumas 

métricas sugeridas são: Percentual de stakeholders satisfeitos com a qualidade da 

TI, Percentual de projetos revisados que alcançam as metas e objetivos de 

qualidade, Percentual de processos de TI formalmente revisados de forma periódica 

e que alcançam os objetivos e metas de qualidade, Percentual de projetos que 

recebem revisão do controle de qualidade.  

 P0-9→ Avaliar e gerenciar riscos de TI (Importante, Grau de Maturidade 1) - 

Os riscos de TI, bem como a estratégia de mitigação dos riscos, devem ser 

acordados e documentados. Os resultados das avaliações de riscos devem ser 

entendidos pelos stakeholders e expressos em termos financeiros, para que seja 

possível estabelecer um nível aceitável de tolerância. Algumas métricas sugeridas 

são: Percentual de objetivos de TI cobertos por avaliação de riscos; Número de 

novos riscos de TI identificados em relação a um período anterior; Freqüência de 

revisões do processos de gerenciamento de riscos de TI.  

 P0-10→ Gerenciar projetos (Muito Importante, Grau de Maturidade 1) - 

Inclui um planejamento mestre, designação de recursos, definição das entregas, 

aprovação pelos usuários, abordagem para entrega gradual, controle da qualidade 

(QA), plano formal de testes, testes e revisão pós-implementação, visando a 

garantir o gerenciamento de riscos dos projetos e a entrega de valor ao negócio. 

Algumas métricas sugeridas são: Percentual de projetos em execução dentro do 

tempo e do orçamento, Percentual de projetos que atendem às expectativas dos 

stakeholders, Percentual de projetos que seguem padrões e práticas de 

gerenciamento de projetos, Percentual de gerentes de projetos treinados ou 

certificados. 

 AI-1→ Identificar soluções automatizadas (Importante, Grau de Maturidade 

2) - Cobre a definição das necessidades, consideração de fontes alternativas, revisão 

da viabilidade econômica e tecnológica, execução de análise de riscos, execução de 

análise de custo x benefícios, e decisão final sobre comprar ou desenvolver uma 

solução. Algumas métricas sugeridas são: Percentual de usuários satisfeitos com as 

funcionalidades entregues, Percentual de estudos de viabilidade entregues em 
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tempo e dentro do orçamento, Percentual de projetos do planejamento anual que 

foram contemplados com um estudo de viabilidade. 

 AI-2→ Adquirir e manter software aplicativo (Importante, Grau de 

Maturidade 2) - Cobre o projeto das aplicações, o uso correto dos controles e dos 

requisitos de segurança, além da conformidade com padrões da organização. 

Algumas métricas sugeridas são: Percentual de usuários satisfeitos com as 

funcionalidades entregues, Percentual de projetos de desenvolvimento entregues no 

prazo e dentro do orçamento, Percentual de projetos de softwares de aplicação com 

um plano de controle da qualidade estabelecido e executado.  

 AI-6→ Gerenciar mudanças (Muito Importante, Grau de Maturidade 1) - 

Todas as mudanças, incluindo manutenções de emergência, relativas à infra-

estrutura de TI e aplicações do ambiente de produção devem ser gerenciadas e 

controladas de maneira formal. Assim pode-se garantir a mitigação dos riscos de 

impactos negativos na estabilidade e na integridade do ambiente de produção. 

Algumas métricas sugeridas são: Número de interrupções ou erros de dados 

causados por especificações falhas ou por falhas na avaliação de impacto das 

mudanças, Percentual de mudanças mal sucedidas na infra-estrutura de TI devido a 

especificações inadequadas das mudanças, Percentual de mudanças que seguem 

processos de controle de mudanças formal. 

 AI-7→ Instalar e aprovar soluções e mudanças (Muito Importante, Grau de 

Maturidade 2) - Requer testes apropriados num ambiente dedicado com dados de 

testes relevantes, instruções de migração, planejamento da entrada dos sistemas em 

produção e uma revisão pós-implementação. Algumas métricas sugeridas são: 

Percentual de sistemas que alcançam os benefícios esperados de acordo com as 

medições pós-implementação, Paradas na aplicação ou correções de dados devidas 

a testes inadequados, Percentual de projetos com um plano de testes documentado e 

aprovado. 

 DS-1→ Definir e gerenciar níveis de serviço (Importante, Grau de Maturidade 

2) – Os níveis de serviço são estabelecidos através de acordos entre a TI e os 

usuários. Este processo também deve compreender o monitoramento e o relato aos 

usuários sobre o atendimento dos níveis de serviço estabelecidos. Este processo 

habilita o alinhamento entre os serviços de TI e os requisitos do negócio. Algumas 

métricas sugeridas são: Percentual de usuários satisfeitos com o atendimento dos 
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níveis de serviço estabelecidos, Quantidade de serviços entregues sem constar do 

catálogo de serviços, Número de reuniões anuais com o negócio para revisão dos 

acordos de nível de serviço (SLAs). 

 DS-4→ Garantir a continuidade dos serviços (Importante, Grau de 

Maturidade 2) - Envolve a manutenção e testes de planos de continuidade, uso de 

site remoto de backup e o treinamento periódico no plano de continuidade. 

Algumas métricas sugeridas são: Número de horas perdidas por usuário por mês 

devido a paradas não planejadas, Percentual de disponibilidade alcançado de acordo 

com os SLAs, Freqüência de revisão do plano de continuidade. 

 DS-5→ Garantir a segurança dos sistemas (Muito Importante, Grau de 

Maturidade 2) - Inclui o estabelecimento e manutenção dos papéis e 

responsabilidades, diretrizes, padrões e procedimentos. O gerenciamento da 

segurança também inclui o monitoramento da segurança e testes periódicos, além 

de ações corretivas para as fraquezas e incidentes de segurança identificados. 

Algumas métricas sugeridas são: Número de incidentes com impacto no negócio, 

Número e tipo de violações de acesso, Freqüência de revisão dos eventos de 

segurança que devem ser monitorados. 

 DS-8→ Gerenciar central de serviços e incidentes (Muito Importante, Grau de 

Maturidade 4) - Inclui a criação da função do service desk para registro, escalação 

de incidentes, análise da causa do incidente, e resolução. Algumas métricas 

sugeridas são: Percentual de incidentes resolvidos dentro de um período de tempo 

aceitável, Tempo médio para responder aos chamados recebidos, Percentual dos 

chamados resolvidos baseado no total de chamados. 

 DS-10→ Gerenciar problemas (Muito Importante, Grau de Maturidade 3) - 

Requer a identificação e a classificação dos problemas, sua causa raiz, e resolução. 

Além disto, o gerenciamento de problemas deve incluir a formulação de 

recomendações para melhorias, manutenção de registros dos problemas e revisão do 

status das ações corretivas. Algumas métricas sugeridas são: Número de 

interrupções no negócio causadas por problemas operacionais, Percentagem dos 

problemas registrados e acompanhados, Percentagem dos problemas resolvidos 

dentro do tempo necessário, Tempo médio decorrido entre o registro de um 

problema e a identificação da sua causa raiz. 
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 DS-11→ Gerenciar dados (Muito Importante, Grau de Maturidade 3) - 

Preocupa-se com a identificação dos requisitos de dados. O processo de 

gerenciamento de dados também deve incluir o estabelecimento de procedimentos 

eficazes para gerenciar a biblioteca de mídias, o backup e a recuperação de dados, e 

a disponibilidade das mídias. Algumas métricas sugeridas são: Número de 

ocorrências de fracasso na recuperação de dados críticos para os processos do 

negócio, Número de paradas ou incidentes de falta de integridade dos dados 

causados por insuficiência de capacidade de storage, Freqüência de testes de mídia 

para backup. .  

 ME-1→ Monitorar e avaliar o desempenho (Importante, Grau de Maturidade 

2) - Inclui a definição de indicadores de desempenho relevantes, relatórios de 

desempenho sistemáticos, e ação imediata na ocorrência de desvios. Algumas 

métricas sugeridas são: Percentual de processos críticos monitorados, Número de 

métricas por processos, Redução da quantidade de deficiências identificadas nos 

processos. 

 ME-2→ Monitorar e avaliar os controles internos (Importante, Grau de 

Maturidade 2) - Inclui o monitoramento e relatórios de controle de exceções, 

resultados de auto-avaliações e revisões realizadas por terceiros. O benefício de 

monitorar o controle interno é fornecer a garantia quanto à eficiência e eficácia das 

operações e a conformidade com a legislação aplicável. Algumas métricas 

sugeridas são: Quantidade de violações do controle interno, Quantidade de 

iniciativas para melhorar o controle interno, Tempo entre a ocorrência de uma 

deficiência no controle interno e o relato dessa ocorrência. 

 ME-3→ Assegurar conformidade com as regulações (Importante, Grau de 

Maturidade 2) - Requer o estabelecimento de processos de revisão para garantir 

conformidade com requisitos de legislação e contratos. Algumas métricas sugeridas 

são: Custo das não conformidades de TI incluindo multas, Freqüência de revisões 

de conformidade, Tempo médio entre a identificação de uma não conformidade 

externa e sua resolução, Dias de treinamento sobre conformidade por técnicos de TI 

por ano. 

 ME-4→ Fornecer governança para a TI (Muito Importante, Grau de 

Maturidade 3) - Inclui a definição de estruturas, processos, liderança, papéis e 

responsabilidades para garantir que os investimentos da organização em TI sejam 
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alinhados e entregues de acordo com os objetivos e estratégias da organização. 

Algumas métricas sugeridas são: Quantidade de vezes em que a TI foi inserida na 

agenda do Conselho de forma pró-ativa, Freqüência de relatos da TI para o 

Conselho, Número de violações da governança, Percentual de membros do staff 

treinados em governança, Freqüência em que a governança de TI é colocada na 

agenda dos comitês de TI (estratégico e executivo). 

5.4. Mecanismos de Relacionamento 

Pode ocorrer de uma organização ter todas as estruturas e processos definidos, 

mas não conseguir ser eficaz por falta de mecanismos de relacionamento eficientes, 

fazendo com que TI e negócio não se entendam nem trabalhem em conjunto. 

Colaboração e comunicação nos dois sentidos (TI↔Negócio) são elementos essenciais 

para a governança de TI (Henderson e Venkatraman, 1999; Luftman, 2000). 

Os mecanismos de relacionamento são muito importantes para que o 

alinhamento entre TI e o negócio seja alcançado e mantido, mesmo quando já 

estiverem definidos as estruturas e os processos. Além de mensurada, a governança de 

TI deve ser comunicada para toda a organização. De acordo com Peterson (2003), os 

mecanismos de relacionamento incluem entre outros requisitos:  

 Diálogo estratégico; 

 Entendimento compartilhado dos objetivos da TI e do negócio; 

 Treinamento inter-funcional para a TI e o negócio; 

 Aprendizado compartilhado; 

 Rotatividade inter-funcional entre a TI e o negócio; 

 Resolução ativa de conflitos; 

 Associação entre TI e o negócio; 

 Colaboração entre todos os interessados.  

Alguns desses requisitos foram confirmados por De Haes e Van Grembergen 

(2008) que alertam para a importância dos mecanismos de relacionamento, 

principalmente nos estágios inicias do projeto de implantação da governança de TI, e 

apresentam uma lista de dez práticas no nível estratégico e gerencial utilizadas nas 

empresas que pesquisaram: 

 Rotatividade inter-funcional (Job-rotation) - Alta gerência da TI trabalhando em 

unidades do negócio e pessoal do negócio trabalhando na TI; 
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 Co-locação (co-location) - Pessoal do negócio e da TI trabalhando fisicamente 

próximos; 

 Treinamento inter-funcional (cross-training) - Treinamento de pessoal de TI no 

negócio e treinamento de pessoal do negócio em TI; 

 Gestão do conhecimento em Governança de TI - Sistemas, incluindo intranet, 

para compartilhar o conhecimento sobre governança de TI, frameworks, 

responsabilidades, tarefas, etc.; 

 Gerentes de contas entre TI e negócio - Gestores que funcionam como "pontes" 

entre o negócio e a TI; 

 Alta gerência dando bom exemplo - Alta gerência da TI e do negócio agindo 

como parceiros; 

 Encontros informais entre alta gerência da TI e do negócio - Encontros 

informais, sem agenda definida, entre a alta gerência da TI e do negócio para se 

falar de atividades gerais, direcionamentos, etc.; 

 Liderança da TI - Habilidade do CIO ou alguém com papel semelhante para 

articular a visão do papel da TI na empresa e assegurar que a visão é compreendida 

por todos os gerentes da organização; 

 Comunicação interna dentro da organização de forma regular falando sobre 

TI - Comunicação interna dentro da organização de forma regular falando sobre TI; 

 Campanhas para conscientização sobre governança de TI - Campanhas para 

explicar ao pessoal do negócio e da TI a necessidade da governança de TI. 

Para garantir sua eficácia, a governança de TI deve ser medida e comunicada 

para toda a organização. Inicialmente todos os funcionários devem ser educados sobre 

o que é exatamente a governança de TI, sobre sua importância e como ela é 

implementada dentro da organização. Esta comunicação deve ser reforçada 

continuamente (Symons, 2005). Com base na pesquisa realizada nesta dissertação, pode 

ser evidenciado um conjunto de oportunidades de melhoria deste aspecto para os TCEs. 

5.4.1. Oportunidades de Melhoria 

As principais evidências da necessidade de intensificar as ações relativas aos 

mecanismos de relacionamento da governança de TI nos TCEs são: 

 De uma forma geral, pode ser constatada uma baixa ocorrência de comitês para a 

estratégia global de TI; 
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 Não pode ser identificado no TCE-PE, a exemplo do que ocorre no TCU, um 

objetivo estratégico específico para a TI como “Ampliar o uso de TI nas ações de 

controle externo”, que facilitasse o alinhamento estratégico nos dois sentidos 

TI↔Negócio; 

 Alinhamento entre estratégia de TI e estratégia do negócio é considerado pobre ou 

médio em 60% dos respondentes, inclusive no TCE-PE; 

 Apesar da importância da TI para o negócio, a auditoria de TI nos jurisdicionados só 

foi informada como formalizada por 20% dos respondentes. Além disto, pode-se 

observar que dentro do TCE-PE, onde a auditoria de TI é prevista no seu Manual de 

Organização, não existe unanimidade entre os respondentes que representam a visão 

do negócio sobre a TI; 

 Há grande disparidade nas respostas sobre quem é o patrocinador da governança de 

TI (Coordenador/Diretor de TI, Diretor Geral, Presidente); 

 Há uma grande divergência sobre o entendimento do papel do Diretor Geral na 

governança de TI. 

5.4.2. Mecanismos de Relacionamento Propostos para os TCEs 

O modelo deve indicar mecanismos eficazes para envolver o Conselho na 

governança de TI, de forma a garantir maior grau de alinhamento entre a TI e o 

controle externo. Não se pode perder de vista que a governança de TI deve ter foco no 

nível estratégico, mas depende das ações que ocorrem no nível gerencial. Portanto, o 

desempenho do CGTI, ou mecanismo equivalente, deve ser eficaz no sentido de 

compartilhar as responsabilidades não apenas com o Tribunal Pleno (Conselho), mas 

também com os diretores da alta direção. Além disto, deve haver mecanismos que 

permitam a divulgação da governança de TI nos níveis gerencial e operacional. Serão 

comentadas a seguir ações possíveis para que sejam atendidas as oportunidades de 

melhoria comentadas na seção 5.4.1. 

Conforme já foi abordado na seção 5.2 e ilustrado no Apêndice C, o TCE-PE 

dispõe do Comitê Gestor de TI (CGTI) que pode acumular as atribuições de comitê 

estratégico e de comitê diretor. Porém faltam-lhe atribuições formais para que seja 

possível envolver o Conselho na governança de TI de forma mais eficaz. Por exemplo, 

poderiam ser agendadas apresentações nas reuniões do Conselho, conforme previsto 

pelo ITGI (2003) para que fossem repassadas informações relativas à governança de TI 



 

94 

 

no TCE. Um dos resultados de um trabalho mais intenso no sentido de envolver o 

Conselho na governança de TI pode ser a inclusão de um objetivo estratégico 

específico para a TI no Planejamento Estratégico dos TCEs, sinalizando a preocupação 

do alinhamento estratégico nos dois sentidos TI↔Negócio.  

No nível operacional, existe no TCE-PE a figura dos gestores de sistemas, 

responsáveis pelos sistemas de informação dentro de suas respectivas áreas. Esta tem 

sido uma boa prática, cujo resultado pode ser multiplicado com a realização periódica 

de encontros entre eles, com a participação da TI. Estas reuniões periódicas permitem 

reforçar a visão sistêmica do negócio com reflexo positivo no aumento da integração 

dos sistemas de informação. Além disto, a criação do escritório de projetos, já 

mencionada dentro das estruturas e dos processos de governança de TI, representa um 

excelente canal para o fortalecimento dos mecanismos de relacionamento, pois o 

pessoal envolvido estará em permanente contato com os principais stakeholders da 

instituição para execução dos projetos considerados estratégicos. 

O treinamento inter-funcional sugerido por De Haes e Van Grembergen é uma 

prática de fácil implantação que pode trazer resultados práticos rápidos e cuja 

operacionalização não apresenta dificuldades no TCE-PE que dispõe de uma Escola de 

Contas dedicada a treinamentos voltados para o negócio. Para os TCEs onde não existe 

esta facilidade, sempre há a possibilidade de treinamento externo. Estes treinamentos, 

além de permitirem ampliar visão do negócio, podem propiciar estreitamento de laços 

pessoais entre os técnicos do negócio e da TI.  

No que se refere à comunicação, o uso de recursos como a intranet e divulgação 

de notícias em informativos, deve ser usado irrestritamente para dar visibilidade às 

ações de governança de TI. As estruturas de governança de TI, bem como seus 

processos devem ser amplamente divulgadas e reforçadas através dos canais de 

comunicação disponíveis. Além disto, a participação do CGTI em encontros do 

Conselho é fundamental para que ocorra o envolvimento necessário para garantir um 

entendimento comum da governança de TI. De Haes e Van Grembergen (2008) 

concluíram que campanhas de conscientização sobre governança de TI apresentaram 

baixo grau de retorno nas empresas que entrevistaram. Portanto, embora não deva ser 

descartada totalmente, esta é uma realidade que deve ser considerada. 
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5.5. Síntese do Modelo de Governança de TI para os TCEs 

Uma síntese das ações propostas para o Modelo de Governança de TI em 

relação aos requisitos estabelecidos na Seção 5.1 deste trabalho é apresentada no 

Quadro denominado “AÇÕES PROPOSTAS X REQUISITOS DO MODELO DE 

GOVERNANÇA DE TI PARA OS TCEs” no Apêndice D. 
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Capítulo 6  

Conclusões e Trabalhos Futuros 

Esta dissertação propôs um modelo de governança de TI para os Tribunais de 

Contas Estaduais (TCEs) com base em pesquisa realizada e na literatura disponível, 

visando a garantir um melhor uso da informação nessas instituições, com reflexo no 

aumento da eficiência e da eficácia das ações do controle externo. Conforme pode ser 

demonstrado, a TI faz parte do negócio do TCE, uma vez que as informações auditadas, 

na sua quase totalidade, são geradas através de recursos computacionais e as auditorias 

devem ter abrangência sobre todo o ciclo de geração das informações.   

Também ficou esclarecido que a governança de TI deve fazer parte da 

governança corporativa (que no serviço público deve ser entendida como governança 

pública), constituindo-se assim em responsabilidade do Conselho de Diretores e da 

gerência executiva. Por este motivo, a implantação das ações propostas deve ser tratada 

como um projeto, envolvendo o Tribunal Pleno e os altos níveis de direção, o que torna 

inexeqüível uma validação prática do modelo dentro do escopo deste trabalho e do 

tempo disponível para sua conclusão. 

A pesquisa realizada forneceu elementos suficientes para confirmar a hipótese 

que a Governança de TI nos Tribunais de Contas Estaduais não está explicitamente 

estabelecida e que a implantação ou melhoria das práticas a ela associadas pode 

permitir um melhor uso da informação. Um alinhamento mais forte entre TI e negócio, 

propiciado por uma boa governança de TI, pode viabilizar um maior retorno das ações 

do controle externo. Maior agilidade, incremento dos valores monetários que deixam de 

ser desviados ou mal aplicados, e maior transparência para a sociedade são exemplos 

de indicadores para medir os avanços alcançados. Além disto, as fontes de informação 

podem ser ampliadas através de parcerias mais fortes com outros órgãos públicos nas 

três esferas da administração: federal, estadual e municipal. Estas parcerias podem 

viabilizar troca eletrônica de informações, reduzindo o esforço, aumentando a 

confiabilidade e viabilizando a eficiência e a eficácia necessárias no combate à 

corrupção e ao mau uso dos recursos públicos. Completando estas considerações, novas 

abordagens de auditoria como o uso de CAATTs e BI podem melhorar o desempenho 

dos técnicos envolvidos na fiscalização.  
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O panorama levantado através da pesquisa sobre uso da TI nos TCEs e do 

relatório de Nogueira e Mazzon (2004) permitiu evidenciar oportunidades de 

melhorias, enquanto a pesquisa da literatura existente permitiu sugerir ações que podem 

ser implementadas para o uma governança de TI mais madura, conforme resumido a 

seguir.  

 Fraco alinhamento entre TI e negócio. Ações sugeridas: 

o Formalização de um Comitê Gestor de TI com atuação estratégica; 

o Designação de gestores de sistemas para garantir que os sistemas atendam 

os requisitos do negócio; 

o Criação de escritório de projetos em nível organizacional; 

o Atuação da TI tanto no ambiente interno quanto na realização do controle 

externo; 

o Uso do BSC para garantir o alinhamento TI↔Negócio; 

o Priorização e implementação/aperfeiçoamento dos processos do COBIT 

selecionados como "Muito Importantes" ou "Importantes” (foco especial 

nos domínios "Planejar e Organizar" e "Monitorar e Avaliar", considerando 

a realidade de cada TCE e os conjuntos de normas e melhores práticas); 

o Inclusão de um objetivo estratégico específico para a TI no Planejamento 

Estratégico dos TCEs; 

o Maior interação entre o Comitê Gestor de TI e o Conselho; 

o Treinamento inter-funcional para o pessoal da TI e do negócio; 

 Baixa incidência de auditorias de TI. Ações sugeridas: 

o Atuação da TI tanto no ambiente interno quanto na realização do controle 

externo; 

o Treinamento inter-funcional para o pessoal da TI e do negócio; 

 Evidências de falhas na comunicação da governança de TI. Ações sugeridas: 

o Designação oficial dos responsáveis pelo desempenho da governança de TI; 

o Inclusão de um objetivo estratégico específico para a TI no Planejamento 

Estratégico do TCE; 

o Maior interação entre o Comitê Gestor de TI e o Conselho; 

o Uso de recursos como a intranet e divulgação de notícias em informativos 

para dar visibilidade às ações de governança de TI; 



 

98 

 

 Baixa incidência do uso de comitês com atuação no nível estratégico. Ações 

sugeridas: 

o Formalização de um Comitê Gestor de TI com atuação estratégica; 

o Maior interação entre o Comitê Gestor de TI e o Conselho; 

 Problemas com a entrega dos serviços de TI. Ações sugeridas: 

o Criação de escritório de projetos em nível organizacional; 

o Priorização e implementação/aperfeiçoamento dos processos do COBIT 

selecionados como "Muito Importantes" ou "Importantes" (Uso COBIT em 

conjunto com normas e frameworks como o ITIL, a norma NBR ISO/IEC 

20000, CMMI ou MPS.BR, e as normas do grupo ISO 27000); 

 Baixa incidência do uso de scorecard para a TI. Ações sugeridas: 

o Uso do BSC para garantir o alinhamento TI↔Negócio; 

 Predominância de um modelo burocrático de trabalho nos TCEs, pouco 

permeável a utilização estratégica da tecnologia da informação. Ações 

sugeridas: 

o Designação de gestores de sistemas para garantir que os sistemas atendam 

os requisitos do negócio; 

o Treinamento inter-funcional para o pessoal da TI e do negócio; 

o Maior interação entre o Comitê Gestor de TI e o Conselho; 

 Procedimentos de auditoria caracteristicamente a posteriori, com base em 

documentos em papel e com tramitação lenta. Ações sugeridas: 

o Designação de gestores de sistemas para garantir que os sistemas atendam 

os requisitos do negócio; 

o Treinamento inter-funcional para o pessoal da TI e do negócio; 

o Maior interação entre o Comitê Gestor de TI e o Conselho; 

 Fragmentação do trabalho, morosidade, criação de estoques físicos de 

processos em salas, e necessidade de um grande número de operações manuais 

e de funções de apoio. Ações sugeridas:  

o Designação de gestores de sistemas para garantir que os sistemas atendam 

os requisitos do negócio; 

o Treinamento inter-funcional para o pessoal da TI e do negócio; 

o Maior interação entre o Comitê Gestor de TI e o Conselho; 
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 Aplicação periférica da tecnologia da informação nas atividades fim dos 

tribunais. Ações sugeridas: 

o Inclusão de um objetivo estratégico específico para a TI no Planejamento 

Estratégico do TCE; 

o Maior interação entre o Comitê Gestor de TI e o Conselho; 

o Formalização de um Comitê Gestor de TI com atuação estratégica. 

6.1. Trabalhos Futuros 

Como foi esclarecido no Capítulo 5, a proposta de modelo de governança de TI 

apresentada neste trabalho deverá servir como um ponto de partida para que sejam 

realizados os ajustes necessários às características de cada TCE. Portanto, um trabalho 

de validação junto à alta direção é essencial para qualquer TCE que considere a 

implantação do modelo e das ações propostas. Os ajustes necessários devem ser 

identificados nessa validação. 

O projeto de implantação das ações propostas, validadas e ajustadas para cada 

TCE, além de revalidar o modelo proposto, poderá servir como referência visando à 

melhoria contínua da governança de TI nos demais TCEs. 

Além disto, a validação das práticas decorrentes das ações propostas e ajustadas 

pode ser realizada em pesquisas futuras, definindo mais enfaticamente as práticas 

testadas e aprovadas pelos TCEs. Trabalho semelhante ocorre com as empresas em 

nível mundial, e são fundamentais para o aprimoramento do modelo. 
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 APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAR GOVERNANÇA DE TI  NOS TRIBUNAIS 

DE CONTAS ESTADUAIS 
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APÊNDICE B 

AUTO-AVALIAÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM O COBIT 4.1 – 

RESPOSTAS DO TCE-PE 

1. PO - Planejamento e Organização 

  Grau de Maturidade Grau de importância 

P0-1→ Definir um Plano Estratégico para a TI 3. Definido 4. Muito importante 

P0-2→ Definir arquitetura da informação 3. Definido 4. Muito importante 

P0-3→ Determinar a direção tecnológica 2. Repetido 3. Importante 

P0-4→ Definir a organização de TI, os seus processos 2. Repetido 4. Muito importante 

P0-5→ Gerenciar investimentos em TI 3. Definido 4. Muito importante 

P0-6→ Comunicar objetivos e direcionamentos gerenciais 2. Repetido 4. Muito importante 

P0-7→ Gerenciar recursos humanos 2. Repetido 0. Não tenho certeza 

P0-8→ Gerenciar a qualidade 1. Ad-hoc 4. Muito importante 

P0-9→ Avaliar e gerenciar riscos de TI 1. Ad-hoc 3. Importante 

P0-10→ Gerenciar projetos 1. Ad-hoc 4. Muito importante 

Comments: PO7 - Não se aplica completamente ao serviço público. 

Show this Page Only 

2. AI - Aquisições e Implementação  

  Grau de Maturidade Grau de Importância 

AI-1→ Identificar soluções automatizadas 2. Repetido 3. Importante 

AI-2→ Adquirir e manter software aplicativo 2. Repetido 3. Importante 

AI-3→ Adquirir e manter infra-estrutura de tecnológica 3. Definido 3. Importante 

AI-4→ Viabilizar operação e utilização 2. Repetido 3. Importante 

AI-5→ Adquirir recursos de TI 4. Gerenciado 3. Importante 

AI-6→ Gerenciar mudanças 1. Ad-hoc 4. Muito importante 

AI-7→ Instalar e aprovar soluções e mudanças 2. Repetido 4. Muito importante 

Show this Page Only 

3. DS - Entrega e Suporte 

  Grau de Maturidade Grau de Importância 

DS-1→ Definir e gerenciar níveis de serviço 2. Repetido 3. Importante 

DS-2→ Gerenciar serviços terceirizados 3. Definido 3. Importante 

DS-3→ Gerenciar desempenho e capacidade 2. Repetido 3. Importante 

DS-4→ Garantir a continuidde dos serviços 2. Repetido 3. Importante 

DS-5→ Garantir a segurança dos sistemas 2. Repetido 4. Muito importante 

DS-6→ Identificar e alocar custos 1. Ad-hoc 0. Não tenho certeza 

DS-7→ Educar e treinar usuários 2. Repetido 3. Importante 

DS-8→ Gerenciar central de serviços e incidentes 4. Gerenciado 4. Muito importante 

DS-9→ Gerenciar a configuração 1. Ad-hoc 3. Importante 

DS-10→ Gerenciar problemas 3. Definido 4. Muito importante 

DS-11→ Gerenciar dados 3. Definido 4. Muito importante 

DS-12→ Gerenciar o ambiente físico 3. Definido 4. Muito importante 

DS-13→Gerenciar operações 3. Definido 3. Importante 

http://www.surveymonkey.com/MySurvey_ResponsesDetail.aspx?sm=NW5MA1nMbQZzTUisSNGSAya1xs8v%2fEYkgrxHAJRzu7k1gBv3bd9YMHN4oipmgXRtsJqvWyPyaxRKIulFuKiex55Z0wau1vGbGv%2f%2f7wJYxo1ifk8nYw55QInuEpxuUw6b
http://www.surveymonkey.com/MySurvey_ResponsesDetail.aspx?sm=NW5MA1nMbQZzTUisSNGSAya1xs8v%2fEYkgrxHAJRzu7k1gBv3bd9YMHN4oipmgXRtjE%2b8MVNUs02d3iOCLqyOyJtjzEz4EY3ECoVFE9BeBCbvCNRF2oJDXLsrvYuCXb2Z
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Comments: DS6 - Não se aplica ao serviço público. 

Show this Page Only 

4. ME - Monitoração e Avaliação 

  Grau de Maturidade Grau de Importância 

ME-1→ Monitorar e avaliar o desempenho 2. Repetido 3. Importante 

ME-2→ Monitorar e avaliar os controles internos 2. Repetido 3. Importante 

ME-3→ Assegurar conformidde com as regulações 3. Definido 3. Importante 

ME-4→ Fornecer governança para a TI 3. Definido 4. Muito importante 

http://www.surveymonkey.com/MySurvey_ResponsesDetail.aspx?sm=NW5MA1nMbQZzTUisSNGSAya1xs8v%2fEYkgrxHAJRzu7k1gBv3bd9YMHN4oipmgXRt%2bEsEZSCWIqYLfv%2b9ZtP%2fmMFkuSjgBXxWpNaIUykt2rZ%2bMa8JDoxLnTuFXNPvvypW
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APÊNDICE C 

COMITÊ ESTRATÉGICO X COMITÊ DIRETOR X CGTI  

M
e
m

b
ro

s 

 Membros do Conselho e 
especialistas que não pertencem ao 

Conselho 

 Executivos patrocinadores 

 Executivos do negócio (usuários chave) 

 CIO 

 Especialistas na medida do necessário (TI, 

auditoria, finanças, etc.) 

 Diretor Geral  

 Chefe de Gabinete da 

Presidência 

 Coordenadores de TI, de 

Controle Externo e de 

Administração Geral 

 Chefe do NPC 

 Representantes da 

Corregedoria Geral, da 

Auditoria Geral e do 

Ministério Público de 

Contas 

Fonte: Adaptado de ITGI (2003) 

 

 Comitê Estratégico 

Nível: Conselho de Diretores 

Comitê Diretor 

Nível: Alta Direção 

CGTI 

 (TCE-PE) 

R
e
sp

o
n

sa
b

il
id

a
d

e
s 

 Fornece a direção para o 
gerenciamento relativo à estratégia 

de TI 

 Fornece dicas para o Conselho de 

Diretores como: 

 Relevância de 

desenvolvimentos em TI da 

perspectiva do negócio 

 Alinhamento da TI com a 

direção do negócio 

 Atendimento dos objetivos 

estratégicos de TI 

 Disponibilidade de recursos de 

TI, perfis e infra-estrutura para 

alcançar esses objetivos 

 Otimização dos custos de TI 

incluindo o papel e a entrega de 

valor para terceirizações em TI 

 Riscos, retorno e aspectos 

competitivos dos investimentos 

em TI 

 Progresso dos principais 

projetos de TI 

 Contribuição da TI para o 

negócio 

 Exposição a riscos de TI, 

incluindo riscos de não 

conformidade 

 Contenção dos riscos de TI 

 Decide o nível global de gastos com TI e 
como serão alocados os custos 

 Alinha e aprova a arquitetura de TI da 

empresa 

 Aprova os planos de projeto e os 

orçamentos, definindo prioridades e 

milestones 

 Adquire e aloca os recursos apropriados 

 Assegura que os projetos atendam os 

requisitos do negócio 

 Monitora os planos de projeto para garantir 

a entrega dos resultados esperados dentro 
do prazo e do orçamento 

 Monitora os conflitos de prioridades e de 

recursos entre as divisões da empresa e a 

função da TI, e entre projetos 

 Faz recomendações e requisições de 

mudanças para os planos estratégicos 

(prioridades, abordagem tecnológica, 

recursos, etc.) 

 Comunica os objetivos estratégicos para as 

equipes de projeto 

 É um grande responsável pela  governança 
de TI  

 Delibera acerca de 

propostas de políticas de 

uso e segurança dos 

recursos de tecnologia 

 

A
u

to
r
id

a
d

e 

 Orienta o Conselho de Diretores 

sobre a estratégia de TI  

 Tem delegação do Conselho para 

fornecer entradas para a estratégia e 

preparar sua aprovação 

 Tem foco nos problemas 
estratégicos de TI atuais e futuros  

 Dá assistência na estratégia de entrega de 

TI 

 Supervisiona o gerenciamento diário de 

entrega de serviços de TI e projetos de TI 

 Tem foco na implementação 

 Prioriza as demandas 

efetuadas à 

Coordenadoria de 

Tecnologia da 

Informação 
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APÊNDICE D 

AÇÕES PROPOSTAS X REQUISITOS DO MODELO DE GOVERNANÇA DE TI PARA OS TCES 

  Ações Propostas Requisitos do Modelo 

E
st

r
u

tu
ra

s 

Formalização do CGTI com as atribuições previstas pelo ITGI 

(2003) para o Comitê Estratégico e para o Comitê Diretor Os mecanismos para envolver o Conselho na 
Governança de TI, de forma a garantir maior grau de 

alinhamento entre TI e o negócio, devem ser claros e 

eficazes 

 

As atribuições dos diretores, comitês e demais 

stakeholders envolvidos na governança da TI deverão 

ser esclarecidas 

 

O modelo deve ser claro quanto ao patrocinador da 

governança de TI no TCE 

Designação oficial pelo presidente do TCE do Diretor Geral e do 
Coordenador/Diretor de TI como responsáveis pelo desempenho da 

governança de TI. O Presidente, no entanto deve permanecer como 

patrocinador da governança de TI. 

Designação de Gestores de Sistemas para garantir que os sistemas 

de informação atendam os requisitos do negócio, incluindo as 

demandas de manutenções evolutivas. 

Criação de escritório de projetos, que participe da formulação 

estratégica do TCE, do desenvolvimento do plano operacional 

anual e das avaliações de desempenho destes instrumentos, de 

modo a propiciar a efetiva integração da gestão de projetos ao 

sistema de planejamento. 

P
ro

c
e
ss

o
s 

Atuação da TI tanto no ambiente interno quanto na realização do 

controle externo, através de auditorias de TI e uso de recursos 

informatizados 

Os conjuntos de melhores práticas, normas e 

frameworks que possam auxiliar na implantação do 

modelo proposto, especialmente no gerenciamento de 

serviços que foi informado como deficiente, devem ser 
apontados 

 

As métricas para a governança de TI devem ser 

comunicadas e entendidas por todo o TCE e deverão 

estar voltadas principalmente para o nível estratégico 

Utilização do BSC para garantir o alinhamento estratégico nos dois 
sentidos: TI↔Negócio 

Priorização e implementação/aperfeiçoamento dos processos do 

COBIT selecionados como "Muito Importantes" ou "Importantes", 

com foco especial nos domínios "Planejar e Organizar" (PO) e 

"Monitorar e Avaliar" (ME), considerando a realidade de cada TCE 

e os conjuntos de normas e melhores práticas.  

M
e
ca

n
is

m
o

s 
d

e 
R

el
a

ci
o

n
a

m
e
n

to
 

Agendamento de apresentações do Comitê Gestor de TI para o 

Conselho, conforme previsto pelo ITGI (2003), para que sejam 

repassadas informações relativas à governança de TI no TCE. 

Os mecanismos de relacionamento deverão ser claros o 

suficiente para garantir o entendimento da governança 

de TI por todo o TCE 

 
As métricas para a governança de TI devem ser 

comunicadas e entendidas por todo o TCE e deverão 

estar voltadas principalmente para o nível estratégico 

 

Os mecanismos para envolver o Conselho na 

Governança de TI, de forma a garantir maior grau de 

alinhamento entre TI e o negócio, devem ser claros e 

eficazes 

Inclusão de um objetivo estratégico específico para a TI no 

Planejamento Estratégico do TCE, sinalizando a preocupação do 

alinhamento estratégico nos dois sentidos TI↔Negócio 

Realização periódica de encontros entre os gestores de sistemas, 

com a participação da TI, visando a reforçar a visão sistêmica do 

negócio com reflexo positivo no aumento da integração dos 

sistemas de informação 

Uso do escritório de projetos como canal para o fortalecimento dos 

mecanismos de relacionamento, pois o pessoal envolvido deve 

estar em permanente contato com os principais stakeholders do 

TCE para execução dos projetos considerados estratégicos 

Treinamento inter-funcional para o pessoal da TI e do negócio 

visando a ampliar visão do negócio e estreitar os laços entre os 

técnicos do negócio e da TI 

Uso de recursos como a intranet e divulgação de notícias em 

informativos para dar visibilidade às ações de governança de TI 

Participação do CGTI em encontros do Conselho visando ao 
envolvimento necessário para garantir um entendimento comum da 

governança de TI 

  



 

117 

 

ANEXO 1 

Organograma do TCE-PE 

Fonte: http://www.tce.pe.gov.br 

http://www.tce.pe.gov.br/


 

 

 

 


