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RESUMO 

O aumento da demanda de soluções que aperfeiçoem os serviços oferecidos pelo 

governo à sociedade de maneira ágil e econômica, faz com que cresça o número de 

atividades críticas de TI (tecnologia da informação) que precisam ser gerenciadas. 

Logo, é um desafio para as organizações controlar estes processos de forma que 

sejam priorizadas e adequadamente gerenciadas as atividades que podem causar 

algum tipo de prejuízo. Nesse sentido, existem modelos de gestão de riscos que 

possibilitam um gerenciamento equilibrado dessas demandas levando em 

consideração as necessidades de cada organização. A implantação destes modelos 

é um grande desafio, pois em geral eles auxiliam a gestão de riscos apresentando “o 

que” e não “como” fazer. Assim, esta dissertação tem como objetivo propor um guia 

para apoiar a implantação da norma ISO 31000 (ABNT, 2009) para gerenciar riscos 

em processos de TI. Para a escolha dessa norma como referência desta pesquisa, 

foram comparados três modelos de gestão de riscos e sua relevância alcançou 

melhores resultados para proposta deste trabalho. Um estudo de caso foi realizado 

em uma organização pública com experiência na gestão de riscos corporativas. Ele 

teve a finalidade de identificar objetivos e características que um guia precisa 

satisfazer para apoiar a implantação de um modelo para gestão de riscos em 

processos de TI. Para obter tais informações, foram realizados grupos focais e 

entrevistas com especialistas da área gestão de riscos corporativa e de TI. A partir 

dos resultados do estudo, foi proposto um guia dividido em seis fases e duas 

atividades com exemplos práticos, para facilitar seu entendimento e aplicação. A 

avaliação do guia foi realizada por meio de uma pesquisa survey de natureza 

qualitativa, com a participação de sete gestores com formação em TI. Como 

resultado da avaliação do guia, constatou-se que o guia proposto contribui para 

apoiar a implantação de um modelo para gestão de riscos em processos de TI em 

organizações públicas, baseado em uma norma específica para este contexto.  

Palavras-chave: Gestão de Riscos. Processos de TI. Guia de apoio à implantação. 

ISO 31000:2009.  

 



  

ABSTRACT 

The increase of the demand on solutions that improve the services that are offered 

by the government to the community in a fast and economical way increases the 

number of critical IT (information technology) activities which need to be managed. 

Therefore, it is a challenge for organizations to be able to control these processes in 

such a way that the activities that may cause any kind of detriment are prioritized and 

properly managed. In this sense, risk management models enable a balanced 

handling of those demands, taking into account the needs of each organization. The 

implementation of those models is a difficult task, because generally risk 

management models present “what” and not “how” to do. Thus, this dissertation has 

the goal to propose a guideline to support the implementation of the norm ISO 31000 

(ABNT, 2009) to manage risks in IT processes. For a choice of this standard as 

reference for the research, three models of risk management were compared and 

their relevance achieved better results for the proposal of this work. A case study was 

carried out in a public organization with experience in corporative risk management. 

The goal of the study was to identify the objectives and characteristics that a 

guideline needs to have in order to support the implementation of a model for risk 

management in IT processes. Focus groups and interviews with experts in 

corporative risk management and IT fields were conducted to obtain such 

information. From the study results, we proposed a guide divided into six phases and 

two activities, with practical examples to facilitate its understanding and application. 

The guide assessment was performed through a survey of qualitative nature, with the 

participation of eight managers with IT expertise. As the outcome of the guide 

evaluation, it was verified that the proposed guide contributes to support the 

implementation of a model for managing risks in IT processes in public organizations, 

based on a specific standard for this context. 

Keywords: Risk management. IT processes. Guide of support to the implementation. 

ISO 31000:2009. 
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1 Introdução 

Este capítulo apresenta uma breve contextualização desta pesquisa de mestrado, 

tais como as motivações, justificativa, questões de pesquisa, objetivos gerais e 

específicos da pesquisa e, finalmente, descreve a estrutura dos capítulos desta 

dissertação.  

1.1 Motivação 

Segundo Zegarra (2016), uma pesquisa que foi realizada pela Marsh Risk Consulting 

sobre o gerenciamento de riscos em geral nas organizações, apenas 45% das 

empresas brasileiras relataram ter uma política de gestão de riscos definida. Isso 

coloca o Brasil atrás de países da América Latina como o Peru com 67%, Colômbia 

com 70% e Equador com 94% das empresas consultadas. Outros dados serão 

apesentado a seguir sobre a situação da gestão de riscos no Brasil, mas para 

atividades de TI em organizações públicas. 

 Segundo Lunardi e Becker (2010), acredita-se que as organizações que 

apresentam boa governança de TI são aquelas que possuem: alinhamento 

estratégico entre TI e o negócio, o valor entregue pela TI à organização, o 

gerenciamento de riscos relacionados a TI, o gerenciamento de recursos de TI, a 

mensuração do desempenho da TI e as responsabilidades pelas decisões de TI. 

Segundo o autor, observando essas diferentes áreas-foco é possível obter um maior 

retorno sobre investimentos realizados em TI do que as organizações que não 

conseguem governar sua tecnologia de forma adequada. 

 Nessa perspectiva, no Brasil, visando à obtenção do aperfeiçoamento da 

gestão da tecnologia da informação dos órgãos da APF (Administração Pública 

Federal), o TCU (Tribunal de Contas da União) iniciou no ano de 2007 a aplicação 

de questionários com intuito de promover auditorias de processos que induzissem 

melhores práticas em governança de TI (Tecnologia da Informação).  Além da 

pesquisa em 2007, o TCU promoveu esse trabalho nos anos de 2010 (BRASIL, 

2010), 2012 (BRASIL, 2012) e 2014 (BRASIL, 2014). No ano de 2012 por meio do 

acórdão 2.585 de 2012, utilizou-se o item 9.4.3 do acórdão 2.308 de 2010 (BRASIL, 

2010, p. 37) para formalização de ciclos bienais de auditoria em instituições da APF.  
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Em 2014 (BRASIL, 2014), o TCU selecionou para a pesquisa 373 

organizações públicas federais para avaliação, utilizando como principais critérios, a 

autonomia da governança de TI e a representatividade no orçamento da união. O 

levantamento realizado pelo TCU em 2014 (BRASIL, 2014) para avaliação da 

Governança de tecnologia da informação na Administração Pública Federal 

demonstrou dificuldades quanto à gestão de riscos de TI. No contexto desta 

pesquisa, riscos de TI incluem processos críticos relacionados, como exemplo: 

falhas físicas e lógicas nos procedimentos de backup de dados críticos, processo de 

implantação de software malsucedido que pode causar prejuízos graves para 

organização, e procedimentos realizados de maneira incorreta pelo suporte de TI 

provocando perdas e a consequente insatisfação dos seus usuários. Logo, 

Westerman e Hunter (2007) defendem que a gestão de riscos em TI, quando é 

estruturada e conduzida adequadamente pela organização, proporciona a redução 

de custos ou problemas operacionais relacionados às ameaças inerentes ao 

ambiente de TI, pois ela visa reduzir esses impactos.  

As dificuldades em gestão de riscos de TI são apresentadas por meio do 

relatório do TCU, conforme acordão 3.777 (BRASIL, 2014, p. 29). Parte deste 

acordão dispõe de informações de instituições que iniciaram ou adotaram 

integralmente a gestão de riscos de TI. O relatório demonstra que apenas 38% das 

instituições avaliadas identificam os riscos críticos dos processos de TI. Já a 

avaliação de risco é feita apenas em 36% das organizações, e 21% delas tratam os 

riscos de TI e executa processo de gestão de riscos de TI. A institucionalização do 

processo de gestão de risco de TI é feito por apenas 14% das instituições. 

Os dados apresentados pelo relatório do TCU demonstram nível baixo de 

maturidade em relação à gestão de riscos de TI, conforme parágrafo anterior. Estes 

dados são considerados preocupantes, conforme relatório feito pelo órgão 

controlador. Assim, o relatório do TCU conclui que sem uma gestão de riscos 

apropriada aumentam as chances da TI não entregar resultados esperados de 

negócios nos prazos, custos e qualidade acordados, impactando a consecução dos 

objetivos institucionais da organização. 

Em 2013, por meio do acórdão 2.467/2013-TCU-Plenário (BRASIL, 2013), a 

Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo (SEPROG), com 

anuência da Secretaria Adjunta de Planejamento e Procedimentos (ADPLAN), 

realizou uma proposta para levantamento de auditoria, a ser conduzida com auxílio 
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da Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (SEFTI), com objetivo de 

avaliar a gestão de riscos e controles internos em toda administração pública federal. 

Nesse caso, com uma amplitude maior, independente de tipos de riscos. 

A instituição pesquisada neste trabalho, motivada pelo acórdão 2.467/2013-

TCU-Plenário (BRASIL, 2013), instituiu uma comissão para criação de um modelo de 

gestão de riscos corporativa. O escopo do modelo criado pela organização 

pesquisada não foi suficiente para aplicação no contexto de TI, conforme 

demonstrado pelos resultados do Capítulo 4 no estudo de caso exploratório. 

Diante do contexto apresentado acima, o desenvolvimento dessa pesquisa se 

justifica pela ausência de um guia detalhado que auxilie as organizações públicas a 

implantarem um modelo de gestão de riscos em processos de TI de maneira 

sistematizada. O guia proposto por esta dissertação auxiliará no aperfeiçoamento 

das atividades desenvolvidas pelas organizações públicas com características 

semelhantes à instituição pesquisada. Dessa forma, espera-se que os serviços 

públicos prestados por estas organizações sejam melhor gerenciados e tenham mais 

qualidade utilizando-se o mínimo de recurso possível. Esta pesquisa tem como 

objetivo também melhorar o nível de maturidade da gestão organizacional com foco 

em riscos em processos de TI, no sentido de auxiliar a instituição estudada a 

planejar, executar e monitorar suas atividades visando à obtenção dos objetivos 

propostos (SILVA, 2014, p. 2). 

1.2 Questões de Pesquisa 

A partir da motivação desta pesquisa, percebeu-se a necessidade de pesquisar 

estratégias que auxiliam na criação de um guia para apoiar a implantação de um 

modelo para gestão de riscos em processos de TI em organizações públicas. Em 

particular, pretende-se investigar as seguintes questões de pesquisa: 

(Q1): Quais são as abordagens existentes na literatura para apoiar a gestão de 

riscos em processos de TI? 

(Q2): Quais são as características que um guia de apoio à gestão de riscos em 

processos de TI precisa ter no contexto de organizações públicas? 

(Q3): Como o guia proposto é percebido por gestores de processos de TI?  
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1.3 Objetivos Gerais e Específicos 

Baseado nas questões de pesquisa, o objetivo central desta dissertação é propor um 

guia que apoie a implantação de um modelo para gestão de riscos em processos de 

TI. A principal justificativa para proposição deste guia é otimizar tempo e recursos 

das organizações públicas interessadas em gerenciar riscos em processos de TI. O 

guia a ser proposto nesta dissertação está alinhado com as recomendações 

presentes no acordão 3.777 de 2014 do TCU. Além disso, o guia pretende fornecer 

um conjunto de diretrizes bem definidas para garantir a sistematização de práticas 

de gestão de riscos. Os objetivos específicos desta pesquisa incluem: 

 Analisar modelos de gestão de riscos genéricos existentes e identificar o mais 

adequado para criação de um guia para auxiliar a implantação de um modelo 

para gestão de riscos em processos de TI em organizações públicas; 

 Identificar os melhores procedimentos, ferramentas e técnicas para lidar com 

gestão de riscos que possam ser aplicados em processos de TI; 

 Entender por meio de um estudo de caso em uma organização pública como ela 

lida com riscos em processos de TI, e como esses são gerenciados; 

 Propor um guia de apoio à implantação de um modelo para gestão de riscos em 

processos de TI em organizações públicas; 

 Avaliar a adequação do guia proposto em organizações públicas semelhantes e 

descrever pontos de melhoria para futuras pesquisas. 

1.4 Estrutura da Dissertação 

A dissertação está estruturada da seguinte forma: 

Capítulo 2 - Revisão de Literatura: apresenta um referencial teórico necessário 

para um melhor entendimento do trabalho. São abordados os seguintes temas: 

fundamentos da governança de TI; fundamentos da gestão de risco em processos 

de TI; modelos de gestão de riscos em TI; 

Capítulo 3 – Método de Pesquisa: apresenta o método utilizado para investigar as 

questões de pesquisa desta dissertação. Este capítulo detalha as fases da pesquisa 

e as estratégias utilizadas em cada fase, além de descrever abordagens da coleta e 

análise dos dados; 

Capítulo 4 – Estudo de Caso Exploratório: apresenta o relato da execução do 

estudo de caso em uma organização pública para identificar os objetivos e requisitos 
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que servirão de base para criação do guia de apoio à implantação de um modelo 

para gestão de riscos em processos de TI; 

Capítulo 5 – Guia de apoio à implantação de Gestão de Riscos em Processos 

de TI: apresenta as fases de maneira sistemática para implantação de um modelo 

para gestão de risco em processos TI e compara os trabalhos relacionados. O guia 

proposto foi baseado na norma ISO 31000; 

Capítulo 6- Avaliação do Guia: mostra os procedimentos usados para avaliar os 

resultados obtidos pelo guia para gestão de riscos de TI por meio de uma pesquisa 

survey de natureza qualitativa com participação de gestores com formação em TI; 

Capítulo 7 – Conclusões e Trabalhos Futuros: apresenta as considerações finais 

aos resultados da pesquisa, discute as limitações e apresenta perspectivas para 

trabalhos futuros. 
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2 Revisão de Literatura 

Este capítulo apresenta um referencial teórico necessário para um melhor 

entendimento do trabalho. Ele responde os dois primeiros objetivos específicos 

desta dissertação “Analisar modelos de gestão de riscos genéricos existentes e 

identificar o mais adequado para criação de um guia para auxiliar a implantação de 

um modelo para gestão de riscos em processos de TI em organizações públicas” e 

“Identificar os melhores procedimentos, ferramentas e técnicas para lidar com gestão 

de riscos que possam ser aplicados em processos de TI”, conforme apresentado na 

Seção 1.3. Além disso, ao final deste capítulo é respondida a questão de pesquisa 

“(Q1): Quais são as abordagens existentes na literatura para apoiar a gestão de 

riscos em processos de TI?”, conforme apresentado na Seção 1.2. Assim sendo, 

neste capítulo são abordados os seguintes temas: definições sobre processos de TI; 

fundamentos da gestão de risco em processos de TI; modelos de gestão de riscos; 

processo de gestão de riscos. O capítulo traz também uma comparação entre as 

principais abordagens para gestão de riscos, que são os principais trabalhos 

relacionados à pesquisa. 

2.1 Gestão de Riscos de TI 

Esta seção apresenta uma visão geral da gestão de riscos, analisando a sua 

importância, até a conceituação de riscos e, em particular a gestão de riscos em 

processos de TI. Esta contextualização é importante para o entendimento dos 

modelos de gestão de riscos que serão apresentados na Seção 2.3. 

2.1.1. Origem do Termo Risco e Gestão de Riscos 

Segundo Silva (2014), a primeira ideia para noção de risco vem da época das 

grandes navegações nos séculos XV e XVI. A palavra era utilizada para identificar 

navegações em mares desconhecidos. O risco nessa época era considerado como 

algo que independia da vontade humana, pois eram eventos provocados pela 

natureza. Nesse aspecto, poderia apenas tentar estimar os acontecimentos na 

intenção de tentar minimizar os impactos. 

Já no século XXI, o marco para gestão de riscos, segundo Cruz (2014), foram 

os escândalos corporativos em fraudes e em balanços provocados pelas empresas 
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Xerox, Enron e World.com. Com esses acontecimentos em meados de 2002, criou-

se uma alerta geral fazendo com que as organizações evidenciassem a importância 

da governança de TI e a sua utilização para diminuição dos riscos. 

Assim segundo Tohmatsu (2003), esses eventos impulsionaram a criação de 

controles internos com a utilização da SOX-Sarbanes Oxley, que visa garantir a 

criação de métodos para auditoria e segurança nas organizações. Nessa mesma 

época, o conceito risco foi evidenciado pelas organizações, pois essas possuíam 

várias fontes de informações diferentes, tornando a gestão de riscos ambígua. Essa 

ambiguidade pode ser exemplificada pela falta de integração ou diferença de 

conhecimentos entre um setor A e B de uma organização sobre um determinado 

processo. A diferença desse conhecimento pode prejudicar a gestão dos processos 

críticos pela organização. 

Observa-se que os riscos, quando são conhecidos e gerenciados 

independentes do escopo do assunto abordado, sejam eles nas grandes 

navegações dos séculos XV e XVI ou escândalos corporativos do século XXI 

poderão ser agregados para o desenvolvimento e aperfeiçoamento do planejamento 

nas futuras tomadas de decisões. 

2.1.2. Principais Definições  

 Segundo Zhigang et al. (2009) a Gestão de Riscos é um processo, que 

inclui a identificação, a análise, a avaliação e o controle do risco. Seu objetivo é 

reduzir o risco a um nível aceitável. Para isso, é necessário entender as 

vulnerabilidades existentes e avaliar as consequências resultantes das possíveis 

ameaças (DENG-GUO FENG, YANG ZHANG, 2004). Segundo Garcias (2005), a 

ideia de risco implica a probabilidade de aumento da consequência adversa pela 

presença de uma ou mais características ou fatores.  

 (IBGC, 2007) aborda que não há uma categorização consensual para 

riscos, pois o desenvolvimento dele depende das características de cada 

organização. Um exemplo descrito na Figura 1 pode apresentar a origem desses 

riscos por meio de uma matriz com o objetivo de classificá-los. 
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Figura 1 - Exemplo de Categorização de Risco. (IBGC, 2010). 

Os riscos, segundo (IBGC, 2007), podem ter origem em eventos internos e 

externos. Nos riscos externos, a organização não consegue intervir diretamente, 

mas podem ser gerenciados. Os riscos internos são eventos originados da própria 

estrutura da organização.  

O gerenciamento de riscos corporativos é um processo muito dinâmico, pois 

muitas vezes a avaliação de riscos não dará origem apenas à resposta aos riscos. 

Ela também poderá influenciar as atividades de controle, informação e comunicação 

das organizações ou mesmo nas suas atividades de monitoramento. Esse 

dinamismo impede, por exemplo, que duas organizações apliquem o gerenciamento 

de riscos de uma forma idêntica. 

A gestão de riscos é abordada pela ISO 31000 (ABNT, 2009, p. 2) como 

atividades que são organizadas para auxiliar o controle da organização em relação 

aos riscos. O foco da gestão de riscos está nas incertezas, objetivando identificar 

problemas que são potenciais, e as oportunidades antes de eliminar ou reduzir a 

possibilidade de impacto de eventos negativos para os propósitos da atividade a ser 

desenvolvida. Fortalecendo assim possíveis eventos que são considerados positivos 

(ROCHA; BELCHIOR, 2004, p. 280).  

O risco abordado pela presente pesquisa são os relacionados às atividades 

desenvolvidas pelos setores de tecnologia da informação das organizações públicas. 

Segundo Marciel et al. (2014), a gestão de risco de TI envolve processos, políticas e 

estrutura que proporcionam conhecer o nível organizacional do risco de TI na 
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instituição. O Cobit 5 (OGC, 2007) aborda exemplos de incidentes relacionados a 

riscos de TI, tais como as perdas de dados.  

2.2 Processos de TI 

O entendimento de processo de TI é importante para a compreensão dos contextos 

apresentados por esta pesquisa. Segundo Paim (2002), “processos podem ser 

melhor entendidos se percebidos como uma estruturação-coordenação-disposição 

lógico-temporal de ações e recursos com objetivo de gerar um ou mais 

produto(s)/serviços(s) para clientes da organização. Os processos são a 

organização em movimento, são, também, uma estrutura para ação: para a geração 

de valor”. 

 Segundo Fabiana (2010), “o processo de TI reflete os passos executados 

por uma organização para que um determinado serviço de TI seja entregue”. Nesse 

sentido, a definição de processo de TI, adotado por esta pesquisa, baseia-se em 

necessidade, atividade ou ações desenvolvidas pelo setor de TI de uma 

organização. Alguns exemplos podem ser citados para melhor entendimento de 

processos de TI: 

 Monitorar e notificar ocorrência de mau uso de equipamento de recursos de 

TI; 

 Efetuar instalação, configuração e atualização rotineiras de software; 

 Identificar falhas de conexão entre dispositivos de redes; 

 Realizar testes de desempenho de rede; 

 Realizar testes de sistemas de processo seletivo; 

 Corrigir bugs de funcionalidades do módulo de cálculo de notas de alunos; 

 Realizar aquisição de software. 

2.3 Modelos de Gestão de Riscos 

A escolha dos modelos que serão detalhados nesse tópico foi motivada pelos 

estudos dos trabalhos de Silva e Cavalcanti (2010), Ferreira et al. (2013), Silva 

(2014), Santana (2015) e Russo (2012). Esses autores abordam os modelos de 

forma sistemática e viabilizam o estudo dos modelos de gestão de riscos que serão 

apresentadas nas próximas seções. 
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2.3.1. Estrutura de Gerenciamento de Riscos Corporativos Segundo COSO 

 Segundo Rego et. al (2006), a Auditoria Interna vem passando por mudanças 

bastante profundas nos últimos anos, que envolvem não apenas alterações no 

instrumental e na metodologia, como também na própria fundação das empresas. 

Assim, as questões do momento são: como aprimorar os sistemas de controles 

internos? Como minimizar os riscos empresariais? Qual o melhor método para 

administrar os riscos? 

 Nesse sentido, o modelo integrado COSO1 auxilia organizações a avaliar e 

aperfeiçoar todos seus sistemas de controle interno (COSO, 2007, p. 1). A estrutura 

auxilia a gestão de riscos corporativos e foi incorporada em políticas, normas e 

regulamentos adotados por organizações que necessitam controlar melhor suas 

atividades visando ao cumprimento dos objetivos estabelecidos. 

Segundo (COSO, 2007), toda organização existe para agregar valor às partes 

interessadas. Assim, o grande desafio dos gestores das organizações é identificar os 

limites das incertezas, e assim poder medir riscos que reflitam nos esforços que 

geram valor para as partes interessadas. 

De acordo com (COSO, 2007), as incertezas tratadas com eficácia 

possibilitam o gerenciamento de riscos corporativos com sucesso. O alcance dos 

objetivos organizacionais possibilita a elevação dos níveis de certezas. Para que 

isso ocorra, é fundamental o equilíbrio entre as metas de seu crescimento, o retorno 

dos investimentos e os riscos a eles associados. 

O gerenciamento de risco corporativo, segundo (COSO, 2007), tem por 

finalidade:  

 Alinhar o apetite a risco (quantidade e tipo de riscos que uma organização está 

preparada para buscar, reter ou assumir) com estratégia adotada; 

 Fortalecer as decisões em resposta aos riscos; 

 Reduzir as surpresas e prejuízos operacionais; 

 Identificar e administrar riscos múltiplos entre empreendimentos; 

 Aproveitar oportunidades; 

 Aperfeiçoar o capital. 

Esses objetivos auxiliam a organização a atingir suas metas de crescimento 

financeiro, em conformidade com as legislações vigentes, por exemplo, prevenção 

                                            
1
 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
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de perda de recursos e surpresas no desenvolvimento dos seus processos. A Figura 

2 a seguir descreve desenho do modelo. 

 
Figura 2 - COSO II. (COSO, 2007, p. 7). 

Utilizando a visão ou a missão estabelecida pela organização, essa prioriza 

os planos, realiza a seleção das estratégias e alinha os objetivos aos níveis da 

organização. Para que a organização alcance seus objetivos, conforme descreve a 

Figura 2, dividiu-se em quadro categorias a estrutura de gerenciamento de riscos 

corporativos:  

 Estratégico - Refere-se às metas no nível mais elevado. Alinham-se e fornecem 

apoio à missão; 

 Operacional - Utiliza os recursos de forma eficaz e eficiente; 

 Comunicação - Relaciona-se à confiabilidade dos relatórios; 

 Conformidade – Tem como meta o cumprimento das leis e dos regulamentos 

afins. 

 A classificação acima auxilia no enfoque dos aspectos distintos de 

gerenciamento de riscos de uma organização. Apesar da distinção entre as 

categorias, elas se inter-relacionam, considerando que determinado objetivo pode 

estar em mais de uma categoria.  

O gerenciamento de riscos corporativos constitui-se de oito componentes que 

se inter-relacionam na linha horizontal, conforme apresentado na Figura 2. Esses 

são utilizados para a administração gerenciar a organização e estão integrados com 

o processo de gestão. Os componentes são: 

 Ambiente interno - Determina os conceitos básicos sobre a forma como os 

riscos e os controles serão vistos e abordados pelos funcionários da organização; 
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 Fixação de Objetivos - A definição dos objetivos precisa existir antes que a 

administração identifique situações em potencial que poderão afetar a sua 

realização; 

 Identificação de Eventos - Eventos potenciais que podem impactar a 

organização precisam ser identificados, uma vez que esses possíveis eventos, 

gerados por fontes internas ou externas, afetam a realização dos objetivos; 

 Avaliação de Riscos - Os riscos catalogados são analisados com o objetivo de 

determinar a forma que serão administrados e depois associados aos objetivos que 

podem ser influenciados; 

 Reposta a Risco - Os riscos identificados são avaliados pelos funcionários. As 

possíveis respostas serão: evitar, aceitar reduzir ou compartilhar; 

 Atividade de Controle - Controle na política e nos procedimentos serão 

estabelecidos e implementados para assegurar que as respostas aos riscos 

selecionados pela administração sejam executados com eficácia; 

 Informação e comunicação - A forma pelas quais as informações importantes 

são identificadas, colhidas e comunicadas para que as pessoas cumpram com suas 

atribuições; 

 Monitoramento - A integridade de todo processo de gerenciamento de risco 

corporativo é monitorada e as modificações necessárias são realizadas. 

Em regra, o gerenciamento de riscos corporativos não é um processo que 

segue um protocolo, pelo qual um componente relaciona apenas com seu próximo. 

Ele é um processo multidirecional e interativo, que no processo podem influenciar 

outros. Há um relacionamento entre os objetivos e componentes, que uma 

organização esforça-se para alcançar. Além dos componentes de gerenciamento de 

riscos corporativos, que representa o que seja necessário para o seu alcance. 

Por fim, o modelo estudado nesta seção está voltado para organizações que 

precisam gerenciar melhor os riscos corporativos dos controles internos. O modelo 

está mais voltado para as áreas de auditorias internas que almejam o 

aperfeiçoamento suas atividades. 

2.3.2. Gerenciamento de Riscos de Projetos Segundo Guia PMBOK  

Segundo Sarturi (2013), a gerência de projetos tem uma grande importância sobre o 

sucesso ou não de um projeto. Para gerência de projetos de várias áreas, incluindo 

a gestão de riscos, o PMBOK (PMBOK, 2013) fornece uma séria de técnicas. 
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 Assim, o PMBOK não é um manual que regula as atividades desenvolvidas 

pelo gerente de projeto, mas um guia de boas práticas que, por exemplo, pode 

alinhar linguagens profissionais que muitas vezes estão em contextos culturais 

diferentes. Assim, essas boas práticas podem promover por meio de casos que 

deram certo, o aumento das chances de sucessos de muitos projetos.  

 De acordo com o (PMBOK, 2013) o gerenciamento de riscos tem por objetivo 

reduzir a probabilidade de eventos com impactos negativos no projeto. O guia 

PMBOK está dividido em 47 processos, agrupados em 10 áreas de conhecimentos 

distintos e 5 grupos de gerenciamento de processos. Para melhor visualização e 

entendimento, a Figura 3 apresenta apenas os processos do gerenciamento de 

riscos do projeto. É importante ressaltar que, embora o guia possa ser usado para 

projetos gerais, ele tem sido muito aplicado no desenvolvimento de software. 

 
Figura 3 - Gerenciamento de Risco do Projeto. (PMBOK, 2013, p. 61) recorte. 

 
Segue o detalhamento dos 6 (seis) processos apresentados na Figura 3, 

responsáveis por realizar a gestão de riscos de projetos:  

 Planejar o gerenciamento de riscos - Processo que define a condução das 

atividades de riscos de um projeto; 

 Identificar os riscos - Processo que determina os riscos que podem influenciar o 

projeto; 

 Realizar a análise qualitativa dos riscos - Processo que prioriza os riscos para 

análise ou ação posterior por meio da avaliação e combinação de sua 

probabilidade de ocorrência e impacto; 

 Realizar a análise quantitativa dos riscos - Processo que analisa em números o 

efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do projeto; 
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 Planejar as respostas aos riscos - Processo de desenvolvimento de ações e 

opções para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do 

projeto; 

 Controlar os riscos - Processo para desenvolvimento de planos de respostas aos 

riscos, acompanhamento dos riscos identificados, monitoramento de riscos 

residuais, identificação de novos riscos e avaliação da eficácia do processo de 

gerenciamento dos riscos durante todo projeto. 

 Os processos apresentados são considerados decisivos pelo modelo para 

auxiliar a organização a realizar a gestão de riscos em projetos. Isso se justifica pelo 

cuidado que há na realização do refinamento e a organização de todo conteúdo que 

estrutura o modelo. 

Segundo (PMBOK, 2013) no ponto de vista das instituições, os riscos são 

incertezas nos projetos e objetivos organizacionais. As organizações e as partes 

interessadas estão preparadas a concordar com os riscos em seus vários graus, que 

dependem da sua postura em relação aos riscos. A postura da organização e das 

partes interessadas relacionadas aos riscos pode ser influenciada por vários fatores, 

classificados de forma ampla em três tópicos:  

 Apetite de riscos - É o grau de incerteza que a organização decide assumir, em 

relação à recompensa almejada; 

 Tolerância a riscos - É o volume de risco que um indivíduo ou uma organização 

está disposto a tolerar; 

 Limite de risco - É um limite de risco que o indivíduo ou a instituição decide 

aceitar, ou seja, a instituição estabelece uma tolerância máxima para o risco. 

Para que a organização tenha êxito nos projetos desenvolvidos, faz-se 

necessário que esta esteja comprometida com uma abordagem proativa e fique 

atenta ao gerenciamento de riscos do início ao fim do projeto, tornando-se 

imprescindível que os gestores conheçam todos os níveis da estrutura 

organizacional da instituição. Assim, eles poderão identificar precocemente os riscos 

e buscar gerenciá-los durante todo ciclo do projeto. Quando a instituição decide não 

utilizar gerenciamento de riscos de forma proativa pode assumir mais riscos, que 

ficarão cada vez mais difíceis de ser gerenciados. 

 Por fim, percebe-se que o PMBOK está voltado para gestão de riscos de 

projetos. Observa-se também, que sua estrutura de atividades que para realizar a 
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gestão de risco é menor que a do COSO (COSO, 2007) e o seu foco não está ligado 

diretamente ao gerenciamento de riscos. 

2.3.3. ISO 31000:2009 (Gestão de Riscos – Princípios e Diretrizes) 

A norma ISO 31000 (ABNT, 2009) é uma norma internacional para gestão de riscos. 

A norma fornece princípios e diretrizes comuns para gestão de riscos. Ela pode ser 

aplicada a qualquer tipo de risco, independente das consequências que a atividade 

possa incorrer, mesmo sendo ela positiva ou negativa. As influências e fatores 

internos e externos enfrentados pela organização independente do seu tamanho 

causam incertezas quanto ao alcance de seus objetivos. Essas incertezas são 

consideradas riscos.  

A norma ISO 31000 (ABNT, 2009) afirma que a gestão de riscos pode ser 

utilizada independente de projeto, organização sendo pública, privada ou sem fins 

lucrativos. Ela considera que em todas as áreas existam riscos que podem ser 

catalogados, analisados e tratados. A seguir são descritos alguns dos objetivos 

alcançados, quando a gestão de risco é mantida com esta norma: 

 Aumento da possibilidade da organização atingir seus objetivos; 

 Instiga a gestão a ser mais autônoma; 

 Identifica e trata riscos de toda organização; 

 Visualiza melhor as ameaças e oportunidades; 

 Atende as legislações nacionais e internacionais; 

 Melhora a confiança dos investidores; 

 Diminui as perdas. 

A norma ISO 31000 (ABNT, 2009) visa a atender as necessidades de várias 

partes interessadas, como exemplo, os desenvolvedores da gestão de risco da 

organização, e os responsáveis que avaliam a eficácia do gerenciamento de riscos 

de uma organização. Na norma, as expressões “gestão de risco” referem-se a toda 

arquitetura (princípios, estrutura e processo) para realizar o gerenciamento de riscos 

eficazmente. Já o termo “gerenciar riscos” refere-se à aplicação dessa arquitetura 

para riscos específicos. 

Para a gestão de riscos, a norma adota três concepções que são 

apresentadas por meio da Figura 4. 
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Figura 4 - Norma ISO 31000 (ABNT, 2009). Fonte: Elaboração própria 

 

 1. Princípios para gerenciar riscos - Os princípios para gerenciar riscos 

podem ser utilizados e aplicados a todas as áreas do negócio. A norma ISO 

31000 (ABNT, 2009, p. 7) estabelece os princípios para que a gestão de risco 

seja feita de forma eficaz: 

o A gestão de risco cria e protege valor; 

o É parte integrante de todos os processos organizacionais; 

o É parte da tomada de decisões; 

o Aborda explicitamente a incerteza; 

o É sistemática, estruturada e oportuna; 

o Baseia-se nas melhores informações disponíveis; 

o É feita sob medida; 

o Considera fatores humanos e culturais; 

o É transparente e inclusiva; 

o É dinâmica, iterativa, e capaz de reagir a mudanças; 

o Facilita a melhoria contínua da organização. 

 2. Estrutura para gerenciar riscos- Conforme a norma ISO 31000 (ABNT, 

2009), a estrutura da gestão de riscos contribuirá para o sucesso da gestão 

de riscos. A estrutura fundamenta os conceitos que irão incorporar a gestão 

de risco por toda organização, em todos os níveis. A estrutura auxilia a 

gerencia de riscos de forma eficaz por meio da aplicação do processo de 

gestão de riscos em diferentes níveis e dentro de contextos que são 

específicos da organização. 
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Figura 5 - Estrutura para Gerenciar Riscos. (ABNT, 2009, p. 9). 

 A Figura 5 apresenta os componentes necessários para gerenciar riscos e 

demonstra como eles se inter-relacionam de maneira iterativa. Segue o 

detalhamento dos itens que constam na Figura 5:  

o Mandato e comprometimento – Segundo a norma ISO 31000 (ABNT, 

2009, p. 9), esse é o componente que garante a eficácia e 

continuidade da gestão de risco, pois requer um comprometimento 

forte e sustentado a ser assumido pela administração da organização, 

além de um planejamento rigoroso e estratégico para obter-se esse 

comprometimento em todos os níveis. Por consequência, convém que 

a administração: 

 Defina e aprove a política de gestão de risco; 

 Assegure que a cultura da organização e a política da gestão de 

riscos sejam alinhadas; 

 Defina indicadores de desempenho para gestão de riscos que 

sejam alinhados com indicadores do desempenho da 

organização; 

 Alinhe os objetivos da gestão de riscos com os objetivos e 

estratégias da organização; 

 Assegure a conformidade legal e regulatória; 

 Atribua responsabilidades nos níveis apropriados dentro da 

organização; 

 Assegure que os recursos necessários sejam alocados para a 

gestão de riscos; 
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 Comunique os benefícios da gestão de riscos a todas as partes 

interessadas; 

 Assegure que a estrutura para gerenciar riscos continue a ser 

apropriada. 

o Concepção da estrutura para gerenciar riscos – é dividido em 

pontos que levará em conta os seguintes aspectos: 

 Entendimento da organização e seu contexto em que essa está 

inserida sendo que ela pode influenciar na concepção da 

estrutura; 

 Estabelecimento da política de gestão de riscos, avaliando e 

compreendendo os contextos internos e externos; 

 Responsabilização de quem será o autor com a 

responsabilidade, autoridade e competência para gerenciar 

riscos; 

 Integração nos processos organizacionais com a incorporação 

da gestão de riscos em todas as práticas e processos da 

organização; 

 Recursos para promover a gestão de riscos em cada etapa do 

processo; 

 Estabelecimento de mecanismo de comunicação e reportes 

internos e externos. 

o Implementação da Gestão de Riscos – A norma ISO 31000 (ABNT, 

2009) aborda que para implantar uma estrutura para gerenciar riscos 

faz-se necessário que a organização: 

 Defina estratégias e o momento apropriado para implantação da 

estrutura; 

 Aplique a política e o processo de gestão de riscos aos 

processos organizacionais; 

 Atenda aos requisitos legais e regulatórios; 

 Assegure que a tomada de decisões, incluindo o 

desenvolvimento e o estabelecimento de objetivos, esteja 

alinhada com os resultados dos processos de gestão de riscos; 

 Mantenha sessões de informação e treinamento; 
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 Consulte e comunique as partes interessadas para assegurar 

que a estrutura de gestão de riscos continue apropriada. 

  O modelo recomenda que a gestão de riscos seja implantada 

para assegurar o processo de gerenciamento de processos críticos, em 

todos os níveis e funções pertinentes da organização, como parte de suas 

práticas e processos. 

o Monitoramento e Análise Crítica – Assegura que a gestão de riscos 

seja eficaz e apoie o desempenho organizacional. Para isso a 

organização necessita: 

 Medir o desempenho da gestão de riscos utilizando indicadores, 

os quais devem ser analisados criticamente, de forma periódica, 

para garantir sua adequação; 

 Medir periodicamente o processo obtido, ou o desvio, em 

relação ao plano de gestão de riscos; 

 Analisar criticamente de forma periódica se a política, o plano e 

a estrutura de gestão de riscos ainda são apropriados, dado o 

contexto externo e interno da organização; 

 Reporte sobre os riscos, sobre o progresso do plano de gestão 

de riscos e como a política de gestão de riscos está sendo 

seguida; 

 Analisar criticamente a eficácia e a estrutura da gestão de 

riscos. 

o Melhoria Contínua da Estrutura – Conforme a norma ISO 31000 

(ABNT, 2009), ao utilizar a base dos resultados do monitoramento e 

das análises críticas, convém que as decisões sejam tomadas sobre 

como a política, o plano e a estrutura da gestão de riscos podem ser 

melhorados. A norma argumenta também que essas decisões 

objetivam o aperfeiçoamento do gerenciamento e a cultura em gestão 

de riscos da organização. 

 3. Processo para gerenciar riscos - A norma ISO 31000 (ABNT, 2009) 

recomenda que seja realizado um processo para gerenciar riscos 

consistentes com uma estrutura abrangente, conforme apresentado na Figura 

6. 
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Figura 6 - Quadro organizacional proposto pela ISO 31000:2009.  (ABNT, 2009, p. 14) 

 

 A norma propõe processos que padronizam a gestão de riscos, conforme 

descrito na Figura 6, que integra a gestão e práticas, e adapta os processos 

de negócio da organização. Esses processos são: 

o Comunicação e consulta - Processo que realiza a comunicação e 

consulta às partes interessadas internas e externas durante todas as fases 

do processo de gestão de riscos; 

o Estabelecimento de contexto - Define parâmetros externos e internos a 

serem levados em consideração ao gerenciar riscos, e estabelece o 

escopo e os critérios de riscos para o restante do processo; 

o Processo de avaliação de riscos - É o processo global de identificação 

de riscos, análise e avaliação de riscos; 

 Identificação de riscos - Sua finalidade é gerar uma lista 

abrangente de riscos baseada nos eventos que possam criar, 

aumentar, evitar, reduzir, acelerar ou atrasar a realização dos 

objetivos; 

 Análise de riscos - Desenvolver a compreensão dos riscos. A 

análise de riscos fornece uma entrada para a avaliação de riscos e 

para as decisões sobre a necessidade dos riscos serem tratados, e 
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sobre as estratégias e métodos mais adequados de tratamento de 

riscos; 

 Avaliação de riscos - Sua finalidade é auxiliar na tomada de 

decisões com base nos resultados da análise de riscos, sobre os 

quais os riscos necessitam de tratamento e a prioridade para a 

implantação do tratamento; 

o Tratamento de riscos - Envolve a seleção de uma ou mais opções para 

modificar os riscos e a implementação dessas opções; 

o Monitoramento e análise crítica - Processo de verificação, supervisão e 

observação crítica com o objeto de identificação de mudanças. 

  
 As seguir será apresentado um tópico com técnicas para auxiliar no 

processo de avaliação de riscos. 

 

 Processo de Gestão de Riscos 
 
A norma ISO 31010 (ABNT, 2012) auxilia a ISO 31000 (ABNT, 2009),  

recomendando técnicas para o processo de avaliação de riscos. Esses processos 

são: identificação de riscos, análise de riscos e avaliação de riscos. Segundo a 

(ABNT, 2012) riscos podem ser avaliados em nível organizacional, departamental, 

projetos, atividades individuais ou riscos específicos. Esse processo é apresentando 

também em forma de ciclos, conforme descrito na Figura 7.  

 

 
Figura 7 - Processo de Gestão de Riscos. Elaboração própria. 
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Segue o detalhamento de cada item que consta na Figura 7: 

 Identificação de riscos- É a etapa para encontrar, reconhecer e 

registrar os riscos. O objetivo da identificação de riscos é identificar 

situações que poderá afetar o alcance dos objetivos da organização. 

Depois que o risco é identificado, convém que a organização defina os 

controles, por exemplo, funcionalidades projetadas, pessoas, 

processos e sistemas. Esse processo inclui também a identificação de 

causas e fontes de riscos (perigo no contexto de dano físico), eventos, 

situações ou circunstâncias que poderiam ter um material sobre os 

objetivos e natureza desse impacto; 

 A norma 31010 (ABNT, 2012) define também os métodos para 

identificação de riscos que podem incluir:  

o Métodos baseados em evidências; 

o Listas de verificação; 

o Análises críticas de dados históricos; 

o Abordagens sistemáticas de equipe onde são aproveitadas as 

experiências da equipe de especialistas. 

 Outras técnicas de apoio podem ser utilizadas para melhorar a 

exatidão na identificação de riscos, incluindo o brainstorming e o 

método Delphi. A norma orienta que independente da técnica 

empregada, convém que o devido reconhecimento seja dado a fatores 

humanos e organizacionais na identificação de riscos; 

 Análise de riscos- Esta etapa objetiva entender os riscos. Ela fornece 

uma entrada para o processo de avaliação de riscos e as decisões se 

os riscos necessitam de tratamento, definindo também as estratégias e 

métodos mais apropriados para seu tratamento. Além disso, ela 

consiste na determinação de consequências, e suas probabilidades 

para os eventos de riscos que já foram identificados. Leva-se em 

consideração a presença e a eficácia de quaisquer controles 

existentes. A combinação das consequências e probabilidade 

determina o nível do risco. Os métodos utilizados para a análise de 

riscos podem ser quantitativos, semi-quantitativos ou qualitativos. 

  A avaliação qualitativa define consequências, probabilidade e 

nível de riscos por níveis de significância, tais como “Alto”, “Médio” e 
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“Baixo”, e pode combinar consequência e probabilidade, e avalia o 

nível de risco resultante em comparação aos critérios qualitativos.  

 Os métodos semi-qualitativos utilizam escalas de 

classificação numérica para consequência e probabilidade e as 

combinam para produzir um nível de risco utilizando uma formula. 

 A análise quantitativa estima valores práticos para as 

consequências e suas probabilidades. Ela produz valores do nível de 

risco em unidades específicas definidas quando foi desenvolvido seu 

contexto; 

 Avaliação de riscos- Esta etapa consiste em comparar os níveis 

estimados de riscos com critérios de riscos definidos quando o 

contexto for estabelecido. Ela utiliza também a compreensão do risco, 

obtida durante a análise de riscos, para tomar decisões sobre ações 

futuras. Segundo a norma, considerações éticas, legais, financeiras e 

outras, incluindo a percepção de riscos também, são dados de entrada 

para a decisão. 

 As técnicas de avaliação de riscos abordadas pela ISO 31010 (ABNT, 

2012) e que são usadas por essa pesquisa, estão detalhadas e apresentados seus 

níveis de aplicação no Apêndice D. 

2.4 Comparação entre as Abordagens para Gestão de Riscos 

A gestão de riscos é importante em todas as áreas da organização, desde a sua 

concepção, até as definições dos processos mais específicos que agregam valor à 

instituição. Segundo Ferreira et al. (2013), a ISO 31000 e o PMBOK confirmam as 

boas práticas para a gestão de riscos. 

Ainda segundo o autor, uma vez utilizado o modelo PMBOK pela instituição, 

essa experiência facilitará o uso da norma ISO 31000 (ABNT, 2009) no 

gerenciamento de riscos de suas atividades. A utilização de uma dessas abordagens 

é suficiente para alcançar os objetivos estratégicos da instituição no tocante a 

gestão de riscos de suas atividades e projetos. 

Tabela 1 - Relação entre as abordagens de gestão de riscos. (ABNT, 2009; COSO, 2007; 
PMBOK, 2013) 

 COSO PMBOK ISO 31000:2009 

Identificar   Ambiente interno 
 Fixação de Objetivos 
 Identificação de Eventos 

 Planejar o gerenciamento 
de riscos 

 Identificar os riscos 

 Comunicação e consulta 
 Estabelecimento de 

contexto 
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 Identificação de Riscos 

Avaliar  Avaliação de Riscos 
 Reposta a Risco 

 Realizar a análise 
qualitativa dos riscos 

 Realizar a análise 
quantitativa dos riscos 

 Planejar as respostas aos 
riscos 

 Análise de riscos 
 Avaliação de riscos 

Controlar 
Riscos 

 Atividade de Controle 
 Informação e 

comunicação 
 Monitoramento 

 Controlar os riscos  Tratamento de riscos 
 Monitoramento e análise 

crítica 

 

Os conteúdos do COSO (COSO, 2007), PMBOK (PMBOK, 2013) e norma 

ISO 31000 (ABNT, 2009) abordam a gestão dos riscos como tarefas semelhantes, 

nas atividades de identificar, avaliar e controlar riscos, embora os nomes das 

atividades possam ser diferentes, conforme comparação na Tabela 1, essas 

atividades semelhantes são usadas como parâmetro para compara-los entre si. 

Portanto, as diferenças ou variações dessas tarefas podem acontecer pelo tipo de 

processo a ser abordado, pois poderá ter domínios e tipos de áreas diferentes como 

a quantidade de processos para conclusão de uma tarefa. Por exemplo, para se 

concluir a tarefa de controlar riscos do modelo COSO, é necessário realizar três 

processos: atividade de controle, informação e comunicação, e monitoramento. Já 

no modelo PMBOK utiliza-se apenas um processo controlar riscos. 

Em geral, a gestão dos riscos abordados pelas abordagens apresentadas 

demonstram a importância da gestão de riscos de TI para as atividades 

desenvolvidas pela organização. As boas recomendações dos modelos são 

inúmeras, mas cabe a cada instituição utilizar de maneira consciente as experiências 

contidas nos modelos e adaptá-los, conforme suas necessidades, desenvolvendo 

assim métodos que atenda de maneira eficaz e eficiente as especificidades 

pertinentes de cada área de conhecimento da instituição.  

Nesse contexto, a norma ISO 31000 (ABNT, 2009) foi escolhida como 

referência para gestão de riscos em processos de TI, devido seu reconhecimento 

internacional e a relevância do seu conteúdo que são usados como bases para 

criação de outros modelos e normas, e devido sua adequação para criação de guias. 

Além disso, a norma é genérica e pode ser utilizada para o gerenciamento de 

qualquer tipo e nível de riscos, isso permite uma melhor adequação do seu 

conhecimento a cada realidade das organizações. Outra evidência para escolha do 

modelo foi a preferência da norma pelos especialistas durante as entrevistas e 

grupos focais realizados durante a pesquisa, conforme apresentado no capítulo 4 

desta dissertação.  



37 
 

2.5 Síntese do Capitulo 

Este capítulo apresentou o referencial teórico da presente pesquisa. Além de 

responder a primeira questão de pesquisa da seção 1.2. Foram apresentados os 

conceitos de gestão de riscos e as suas origens, além do conceito de processos de 

TI. Esses conceitos deram base para o entendimento aos processos apresentados 

dos modelos de gestão de risco COSO, PMBOK e ISO 31000:2009. E por fim, foram 

apresentados os motivos que induziram a escolha da norma ISO 31000 como 

referência para esse trabalho. No próximo capítulo, será apresentado o método de 

pesquisa utilizado na realização do estudo de caso e seu detalhamento. 
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3 Método de Pesquisa 

Neste capítulo apresentamos os procedimentos metodológicos utilizados na 

pesquisa para atingir os objetivos estabelecidos nesta dissertação. Na parte inicial, 

expomos o enquadramento metodológico da pesquisa detalhando as abordagens e 

as estratégias de pesquisa utilizadas. Em seguida são apresentadas as fases da 

pesquisa, seus objetivos e as estratégias adotadas para alcançá-los. E ao final do 

capítulo será explicado como foi realizada a coleta de dados, a maneira como os 

dados foram tratados e os instrumentos utilizados para a análise. 

3.1 Quadro Metodológico 

Esta seção detalha as estratégias e procedimentos utilizados na pesquisa para 

alcançar os objetivos estabelecidos no Capítulo Erro! Fonte de referência não 

encontrada.. Provdanov e Freitas (2013) definem método como um caminho para 

chegar a um determinado fim. Os autores definem método ainda como um conjunto 

de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para atingir um conhecimento. Já 

Marconi e Lakatos (2003), afirmam que método é o conjunto das atividades 

sistemáticas e racionais que permitem o alcance dos objetivos, aumentando a 

segurança e economia, e traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e 

auxiliando as decisões do cientista. Assim, o quadro metodológico da pesquisa é 

descrito a seguir:  

 Quanto à Abordagem e Natureza da Pesquisa 

O presente estudo compreende uma pesquisa do tipo empírica de natureza 

qualitativa e método de abordagem indutivo. 

 O objetivo da pesquisa empírica é produzir explicações e previsões sobre 

os fenômenos sociais. A pesquisa empírica ocupa-se com a face mensurável da 

realidade social  (BREU; GUGGENBICHLER; WOLLMANN, 2008, p. 19). 

 O método indutivo é responsável pela generalização, ou seja, parte-se 

de algo particular para uma questão mais ampla, mais geral. Marconi e Lakatos 

(2003) argumentam que a indução é um processo mental, que a partir dos dados 

particulares, pode-se inferir uma verdade mais ampla que não estão nas partes 

examinadas. 
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 A natureza da pesquisa escolhida foi a qualitativa, pois a pesquisa tem 

objetivo de investigar e interpretar dados mais aprofundados, descrevendo o 

contexto de um estudo de caso em uma instituição pública, identificando o que as 

pessoas falam, sabem ou pensam sobre gestão de riscos. A pesquisa qualitativa 

considera a existência de uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, ou 

seja, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito 

que não pode ser traduzido em números (PROVDANOV; FREITAS, 2013, p. 70).  

 Breu et al. (2008) apresenta ainda que a pesquisa qualitativa é uma 

pesquisa descritiva em que os dados são analisados indutivamente. Assim, a 

escolha do método foi motivada pelo fato do pesquisador não poder medir ou 

quantificar as informações analisadas dos resultados ao final da pesquisa, 

considerando que um dos objetivos finais é compreender o ponto de vista de 

especialistas, seja negativo ou positivo, sobre um modelo de gestão de riscos 

corporativo. Logo, por meio dessas experiências, criar um guia de apoio à gestão de 

riscos em processos de TI. 

 Quanto ao Propósito 

Quando aos propósitos esta pesquisa pode ser classificada como exploratória. A 

pesquisa exploratória tem como finalidade proporcionar maiores informações sobre 

determinado assunto, e facilitar a delimitação do tema do trabalho (BREU; 

GUGGENBICHLER; WOLLMANN, 2008). Esta pesquisa é exploratória porque o 

pesquisador realizará uma busca aprofundada do assunto para chegar a detalhes 

sobre as dificuldades e oportunidades na utilização do resultado dessa pesquisa que 

é o guia de apoio à gestão de risco em processos de TI. Para obter um 

entendimento aprofundado sobre os temas abordados nesta dissertação, foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica inicial das principais abordagens sobre gestão 

de riscos que poderiam ser aplicadas a processos de TI.  

 Quanto à Estratégia de Pesquisa 

O estudo de caso será utilizado como estratégia de pesquisa, porque o pesquisador 

aborda questões do tipo “por que” e “como”, e tem pouco controle sobre os eventos, 

e o foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em contexto da vida 

real (YIN, 2001, p. 1). Segundo Yin (2001), cada estratégia abordada na pesquisa 

apresenta vantagens e desvantagens, que dependem basicamente de três 

condições: o tipo da pesquisa, o controle que o pesquisador possui sobre os eventos 

comportamentais efetivos e o foco em fenômenos históricos, em oposição aos 
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fenômenos contemporâneos. Runeson e Host (2009) abordam também que o estudo 

de caso é um termo utilizado em paralelo com estudo de campo. 

 Segundo Gil (2002), estudo de caso consiste em um estudo aprofundado 

e exaustivo de um ou mais objetos com propósito de permitir seu amplo e detalhado 

conhecimento. Conforme os propósitos e aspectos apresentados na descrição da 

pesquisa, o estudo de caso se qualifica para desenvolvimento desta dissertação 

utilizando procedimentos qualitativos incluindo entrevistas semiestruturadas. Além 

disso, serão realizadas reuniões do tipo grupo focal para levantamento de 

informações e aplicado questionário para avaliação do guia proposto por esta 

dissertação. A Tabela 2, descreve o quadro metodológico utilizado pela pesquisa. 

Tabela 2 - Quadro Metodológico. Elaboração própria. 

QUADRO METODOLÓGICO 

Tipo de Pesquisa Empírica 

Método de Abordagem Indutivo 

Quanto a Natureza Qualitativa 

Quanto a Estratégia da Pesquisa Estudo de caso 

Quanto ao Propósito Exploratória 

Procedimentos para Coletas de Dados Entrevistas, Grupo Focal 
e Questionário. 

3.2 Fases da Pesquisa 

A realização desta pesquisa foi dividida em cinco fases para atender os objetivos 

gerais, conforme apresentado na Seção 1.3. A primeira fase, foi a revisão ad-hoc da 

literatura, tendo a finalidade de reunir elementos para fundamentar a pesquisa e 

delimitar o problema. Na segunda fase, realizou-se um estudo de caso exploratório. 

O propósito foi identificar, a partir do ponto de vista de gestores (coordenadores de 

áreas de TI) de uma organização pública, os objetivos para elaboração do guia de 

apoio à gestão de riscos em processos de TI em organizações públicas. Na terceira 

fase, foi elaborado um guia de apoio à implantação de uma norma para gestão de 

riscos em processos de TI. Na quarta fase, foi realizada a avaliação do guia proposto 

por meio de uma pesquisa survey aplicado a gestores da área de TI. E por fim, na 

quinta fase foi comparado o resultado da pesquisa com outras abordagens. 
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Figura 8 - Fases da Pesquisa. Elaboração própria. 

 
 De acordo com a Figura 8, a primeira fase consistiu em analisar as 

abordagens propostas na literatura para gerenciar riscos em processos de TI. Esse 

objetivo esteve apoiado na questão de pesquisa: (Q1): Quais são as abordagens 

existentes na literatura para apoiar a gestão de riscos em processos de TI? A 

estratégia de pesquisa adotada foi a pesquisa bibliográfica que permitiu identificar, 

avaliar e interpretar na literatura as propostas existentes para gerenciar riscos em 

processos de TI. Os resultados desta fase foram apresentados no capítulo 2. 

 A segunda fase teve um enfoque empírico e consistiu em identificar as 

abordagens para descrever os objetivos ou requisitos do guia proposto pela 

pesquisa. As estratégias de pesquisa utilizadas foram entrevistas e grupos focais 



42 
 

com especialistas na área de gestão de riscos corporativa e de TI. Os resultados 

desta fase foram apresentados no capítulo 4. 

 A terceira fase da pesquisa foi construir um guia de apoio à gestão de 

riscos em processos de TI. Este objetivo esteve apoiado na questão de pesquisa: 

(Q2): Quais são as características que um guia de apoio à gestão de riscos em 

processos de TI precisa ter no contexto de organizações públicas? A estrutura do 

guia adotada, conforme mostrado pelo Capítulo 5, é dividida em fases levando em 

consideração para sua criação os objetivos identificados na segunda fase desta 

pesquisa apresentado pela seção 4.5.  

 A quarta fase da pesquisa realizou o objetivo de avaliar o guia proposto. 

Este objetivou responder a (Q3): Como o guia proposto é percebido por gestores de 

processos de TI? Para avaliação foi realizado uma pesquisa survey com gestores da 

área de TI, conforme apresentado pelo Capítulo 6. 

 A quinta e última fase da pesquisa teve o objetivo de comparar as 

abordagens existentes com a contribuição proposta por esta pesquisa de mestrado, 

conforme demostrado pela Seção 5.11. 

3.3 Procedimentos de Coleta de Dados 

Para Gil (2002) coleta de dados para estudo de caso é o mais completo de todos os 

delineamentos, pois pode ser usado tanto para levantamento de dados por meio de 

pessoas, quanto através de informações escritas. Gil (2002) argumenta que os 

dados podem ser obtidos mediante análise de documentos, entrevistas, 

depoimentos pessoais, observação espontânea, observação participante e análise 

de artefatos físicos. 

Gil (2002) e Yin (2001) afirmam que a coleta de dados no estudo de caso é 

mais complexa em relação a outras modalidades de pesquisa, porque o estudo de 

caso utiliza diversas técnicas para obtenção dos dados. Gil (2002) cita que os 

resultados obtidos no estudo de caso devem ser provenientes da convergência ou 

da divergência das observações de diferentes procedimentos, assim, torna-se 

possível conferir validade ao estudo. Nessa perspectiva, pode-se evitar que o estudo 

de caso fique tendenciado aos pré-julgamentos do pesquisador. 

Segundo Cruzes et al. (2014) e Runeson (2014), o estudo de caso segue uma 

estratégia qualitativa, pois ele fornece uma descrição mais aprofundada do assunto 

abordado. Várias fontes de dados podem ser utilizadas para obtenção de evidências 
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para uma pesquisa qualitativa. Segundo Provdanov e Freitas (2013), depois de 

definidas as fontes de dados e o tipo da pesquisa, convém que sejam estudadas as 

técnicas de pesquisas e a coleta de dados.  

 
Figura 9 - Análise de Dados.  (YIN, 2001, p. 122) adaptado. 

 
Conforme mostrado na Figura 9, os dados serão confrontados pela análise dos 

resultados das entrevistas, um grupo focal e um especialista de um órgão de 

controle do governo para assim, chegar ao entendimento dos objetivos. Esses 

objetivos serão os requisitos básicos para alcançar a finalidade desta pesquisa, que 

é a criação do guia para apoiar à implantação da norma ISO 31000 para gestão de 

riscos em processos de TI. Posteriormente, esse guia será avaliado por meio de 

uma pesquisa survey aplicado a alguns gestores de TI de instituições semelhantes à 

pesquisada. Na próxima seção, serão detalhados os instrumentos utilizados para 

coleta de dados.  

3.3.1. Entrevistas Semiestruturadas com especialistas da organizações 

pesquisada 

A entrevista é um encontro entre duas pessoas com objetivo de uma delas obter 

informações a respeito de determinado assunto, utilizando uma conversação de 

natureza profissional (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 195). Yin (2001) aponta que a 

entrevista é uma das mais importantes fontes de informação para um estudo de 

caso. 

Nesta pesquisa, foi adotada a técnica de entrevista semiestruturada, que 

segue um roteiro estabelecido com perguntas feitas ao indivíduo previamente 

determinado (MARCONI; LAKATOS, 2003; PROVDANOV; FREITAS, 2013). A 

entrevista também pode incluir perguntas e questionamentos que apareçam durante 
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a conversa. Assim, ao final da entrevista poderão ser realizadas comparações com 

os grupos de respostas. 

 As entrevistas foram conduzidas no mês de abril de 2016. Para realização 

dos agendamentos das entrevistas foi utilizado contato pessoalmente, por aplicativo 

de comunicação instantânea ou telefone. Nesse primeiro contato, foi resumido de 

forma geral o objetivo da pesquisa que estava sendo desenvolvida e o tempo 

aproximado da entrevista. Todos servidores que foram contatados aceitaram 

participar da entrevista. Foram realizadas entrevistas com 08 (oito) servidores. A 

seleção dos participantes foi feita intencionalmente, dentre representantes de vários 

cargos com experiências em gestão de risco corporativo e de TI. Os detalhes de 

conhecimentos e experiências desses entrevistados estão disponíveis na Tabela 3. 

As questões da entrevista estão disponíveis no Apêndice B. Elas foram 

elaboradas com objetivo de facilitar o entendimento das informações preliminares 

sobre a situação da gestão de risco em processos de TI na organização. Para a 

preparação do questionário das entrevistas, foram considerados dois pontos 

motivadores: os resultados do TCU que apresentou dificuldades na gestão de riscos 

de TI nas organizações públicas do país, conforme informações que estão 

detalhadas na seção 1.1, e os conhecimentos adquiridos por meio da revisão 

bibliográfica consolidada pela Tabela 1, que apresenta as relações dos modelos 

COSO (COSO, 2007), PMBOK (PMBOK, 2013) e norma ISO 31000 (ABNT, 2009) 

para auxiliar a gestão de riscos. Considerando as categorias identificar, avaliar e 

controlar riscos, conforme apresentado pela Tabela 1, o questionário buscou 

investigar os conhecimentos dos entrevistados sobre gestão de riscos, avaliação do 

modelo de gestão de risco corporativo usado pela organização pesquisada e 

evidenciar suas reais necessidade quanto à gestão de riscos em processos de TI. 

 Nas entrevistas, conforme descrito no Apêndice B, utilizou-se para a 

gravação dos áudios um smartphone, um notebook como backup e as anotações 

que eram realizadas diretamente no próprio questionário impresso. Antes de iniciar a 

entrevista, foi solicitada a permissão para gravação do áudio e a leitura do termo 

TCLE, conforme apresentado no Apêndice A, que dispõe de informações sobre a 

pesquisa. Foi informada a previsão do tempo de cada entrevista. Para cada 

entrevistado foi gerado um código aleatório para manter suas identidades em sigilo. 

Estas informações estão disponíveis, conforme mostrado na Tabela 3, com os 

respectivos perfis dos entrevistados.  
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Tabela 3 - Perfil dos Entrevistados 

Código 
Participante 

Perfil Função 

P1 Trabalha há 5 anos na instituição. Atua como 
desenvolvedor de sistemas. Formado em 
Ciência da Computação e pós-graduação na 
área de informática. 

Analista de TI 

P2 Trabalha há 4 anos na instituição. Atua no 
gerenciamento, planejamento de redes. 
Formado em Sistema de Informação e pós-
graduação na área de informática. Teve 
experiência importante na área de gestão de 
riscos de TI em um órgão de controle do 
estado. 

Um dos 
responsáveis 
pelo setor de 
redes 

P3 Trabalha há 3 anos na instituição. Formado 
em Sistema de Informação. Já trabalhou em 
outros órgãos públicos. 

Um dos 
responsáveis 
pelos 
laboratórios 

P4 Trabalha há 2 anos na instituição. Formado 
em Gestão de Tecnologia da Informação. Tem 
experiência de mais de 9 anos em outra 
instituição pública trabalhando na área de TI. 

Um dos 
responsáveis 
pelo 
atendimento 
aos usuários 

P5 Formado em Contabilidade, com experiências 
em gerenciamento de compras, aquisição de 
equipamentos de TI. Atua no setor superior da 
TI da organização. Um dos responsáveis pela 
implantação do primeiro modelo de gestão de 
risco da instituição. Trabalha há mais de 12 
anos na instituição. 

Um dos 
responsáveis 
pela diretoria 
de 
administração 
e finanças, 
setor ligado a 
TI  

P6 Formado em Tecnologia de Processamento de 
Dados. Mestrado em Ciência da Computação.  
Doutorado em Engenharia Elétrica. Pós-
doutorado em Telecomunicações. Com 30 
anos de experiência, trabalha há 13 anos na 
instituição. 

Um dos 
professores da 
área de TI da 
Instituição 

P7 Formado em Ciência da Computação. Possui 
7 anos de experiência na área de TI. 

Um dos 
responsáveis 
pela área de 
TI da 
Instituição 

P8 Formado em Sistema de Informação. 
Especializado em Redes. Trabalha há 13 anos 
na instituição.  

Um dos 
responsáveis 
pela área de 
TI da 
instituição 
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Os participantes selecionados foram contatados, por e-mail ou telefone, e 

quando aceitaram participar da pesquisa foram agendados o dia e horário para a 

entrevista. Esta teve como objetivo entender como as instituições normalmente lidam 

com risco em processos de TI e realiza sua gestão. Além de identificar se é utilizado 

algum modelo para gerenciar os riscos em processos de TI. A cada entrevista eram 

apresentados a motivação e o objetivo da pesquisa, citando a instituição e os 

responsáveis por ela, a política de confiabilidade, os objetivos e os resultados 

esperados.  Vale ressaltar que todas as gravações em áudio foram autorizadas 

pelos participantes. 

3.3.2. Entrevista com Especialista de Órgão De Controle 

A entrevista com o especialista de um órgão de controle foi realizada no mês de 

Junho de 2016, depois do grupo focal. Para realização do agendamento da 

entrevista foi feito um primeiro contato por telefone, explicando resumidamente a 

pesquisa, que estava sendo realizada na instituição e convite oficializado 

posteriormente por e-mail.  

Para manter o sigilo da identidade do entrevistado foi criado um código 

(ES01) para o entrevistado, conforme apresentado na Tabela 4. A motivação desse 

convite para participação da entrevista se originou pelo conhecimento, experiência e 

relevância do trabalho desempenhado em um órgão de controle na avaliação da 

governança de TI. 

Tabela 4 – Perfil do Especialista 

ESPECIALISTA DE ORGÃO DE CONTROLE 

Participante  Experiência 

ES01 Formado em Contabilidade e Ciência da Computação. Mestrado em 
Informática Aplicada. Trabalha há mais de 7 anos em um órgão de controle 
atuando na área de dados abertos, Governança e Gestão de TI.  

 

A entrevista foi realizada por telefone. Para a gravação foi utilizado um 

aplicativo Call Recorder2 que realiza gravações de ligações. Antes de iniciar, foi 

solicitada a permissão para gravação da entrevista e realizada a leitura do termo 

apresentado no Apêndice A, que dispõe de informações gerais sobre a pesquisa. 

                                            
2
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartcoach.callrecorder01&hl=pt-BR 
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3.3.3. Grupo Focal 

Um dos métodos qualitativos que é destacado em estudos de relações sociais é o 

grupo focal que pode ser chamado também de entrevista de grupo focal. Seu 

objetivo é a interação e discussão do grupo em relação ao tema analisado 

(ZAGANELLI et al., 2015). O grupo focal foi realizado para discutir e validar 

informações que foram identificadas na etapa das entrevistas.  

 O grupo focal foi conduzido no mês de Junho de 2016. Para realização do 

agendamento do grupo focal foi feito um primeiro contato pessoalmente, explicando 

de maneira resumida a pesquisa que estava sendo realizada na instituição. Um 

contato foi realizado por e-mail, confirmando o dia e horário. Todos os servidores 

que foram contatados aceitaram participar do grupo. 

 Ao todo o grupo foi composto por quatro servidores, conforme 

apresentado na Tabela 5. A seleção dos participantes foi feita intencionalmente, 

entre representantes com cargos estratégicos na organização e com experiências 

em diversas áreas em gestão corporativa e gestão de TI. O grupo reuniu-se em uma 

sala de reunião da própria instituição. Durante o grupo focal, conforme detalhes do 

Apêndice A, foi utilizado para gravação um Smartphone. 

Tabela 5 - Participantes do Grupo Focal e Especialistas 

GRUPO FOCAL 

Participante  Experiência 

GF01 Formado em Administração, com pós-graduação em Gestão Pública, trabalha 
há 2 anos na instituição. Tem conhecimentos em gestão de risco, e é um dos 
responsáveis pela condução de gestão de riscos corporativa em toda 
organização. Teve atuação na criação no modelo de gestão de riscos utilizado 
pela atual instituição em que trabalha. 

GF02 Formado em Contabilidade, com pós-graduação em Gerência Contábil, trabalha 
há 13 anos na instituição e faz parte da diretoria, um setor superior ao da TI da 
unidade pesquisada, com experiências de treinamento de equipe para 
implantação de gestão de riscos corporativa. 

GF03 Formado em Administração, trabalha na instituição há 11 anos, responsável 
pelo setor que atua com o aperfeiçoamento dos processos na organização. 
Participou também na implantação da gestão de riscos corporativa na 
instituição em que trabalha atualmente. 

GF04 Formado em Sistemas de Informação, com pós-graduação em Gestão em 
Novas Tecnologias, trabalha na instituição há 3 anos, tem experiência com 
gestão de riscos de TI. Teve participação na implantação de um modelo de 
gestão de riscos de TI de um órgão de controle do estado e do atual modelo 
utilizado pela organização pesquisada. 
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Antes de iniciar o grupo focal, foi solicitada a permissão para gravação e a 

leitura do termo de confidencialidade do Apêndice A. Nele há informações sobre a 

pesquisa. Para cada participante do grupo, foi gerado um código aleatório para 

manter a identidade em sigilo dos entrevistados com suas informações, que estão 

disponíveis na Tabela 5. 

A reunião com o grupo focal deve duração total de três horas e trinta minutos, 

sendo que esse período foi dividido em dois momentos. O primeiro, com duração de 

duas horas e quinze minutos, onde foram apresentados os modelos e normas 

utilizados pela presente pesquisa. Esse momento teve a finalidade de alinhar o 

conhecimento dos participantes sobre os modelos COSO, PMBOK e ISO 

31000:2009. O segundo momento, foi realizado depois de um intervalo. Esse 

período após o lanche durou uma hora e quinze minutos, e teve como principal foco 

a discussão e avaliação dos resultados das entrevistas.  

3.3.4. Questionário 

A abordagem adotada para coletar informações sobre a avaliação do guia proposto 

por essa pesquisa foi o questionário, que teve como públicos alvos profissionais 

formados em TI que atuam como gestores em instituições semelhantes à 

pesquisada. Um questionário é um instrumento de coleta de dados, formado por 

uma ordem de perguntas, que precisam ser respondidas sem a presença do 

entrevistador (MARCONI; LAKATOS, 2003). Esse procedimento de coleta de dados 

foi escolhido pela praticidade e flexibilidade, considerando que ele foi aplicado via 

internet. Além disso, a facilidade do avaliador poder estudar o guia com calma antes 

de realizar a sua avaliação. 

 O questionário foi elaborando usando a fundamentação do Modelo de 

Aceitação de Tecnologia –TAM proposto por Fred D. Davis, no MIT – Massachusetts 

Institute of Technolog, no ano de 1989. Para entender o porquê dos usuários 

aceitarem ou rejeitarem a tecnologia da informação e como melhorar a aceitação, 

oferecendo, desse modo, um suporte para prever a aceitação, (DAVIS, 1989) propôs 

o modelo TAM. 

 Para Davis (1989), a aceitação é uma função de duas variáveis: a 

utilidade percebida e a facilidade de uso percebida, sendo que ambos podem ser 

influenciadas por variáveis externas como, treinamentos, características da 

tecnologia, experiência do usuário, intenção de uso e outros. A utilidade percebida 
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pode ser explicada como o quanto um indivíduo acredita que uma determinada 

tecnologia pode melhorar seu desempenho. A facilidade de uso percebida é 

entendida como o quanto um indivíduo acredita que o uso de uma determinada 

tecnologia será livre de esforços. 

 A Figura 10 apresenta uma determinada tecnologia que será usada pelos 

indivíduos que acreditam que o seu uso proporcionará resultados positivos, tendo 

como meta a facilidade e utilidade de usos percebidos. 

 
Figura 10 - Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM).  (DAVIS, 1989) traduzido 

 
 Para as definições de escalas do questionário foi utilizada a escala Likert, 

que é um tipo de resposta psicométrica usada comumente em questionários. A 

utilização dessa escala proporciona um nível de concordância plena ou discordância 

total pelos seus respondentes, a partir de uma afirmação. Uma das principais 

vantagens dessa escala é que ela fornece direções sobre a atitude do respondente 

em relação a cada afirmação. Os seguintes níveis de afirmações da escala Likert 

foram empregados nesta dissertação: discordo plenamente, discordo parcialmente, 

nem concordo nem discordo, concordo parcialmente e concordo plenamente. 

 Para coletar informações sobre o perfil dos respondentes e as principais 

vantagens e limitação do trabalho, também foram colocado questões abertas. A 

consulta do questionário completo pode ser feita por meio do Apêndice E. 

 A condução da avaliação do guia foi realizada do período de 14/10/2016 

até 24/10/2016. Para a avaliação, houve a participação de 07 (sete) gestores com 

experiências em gestão de TI, conforme perfil apresentado na Tabela 6. Essa 

avaliação atende a primeira parte do último objetivo específico desta pesquisa 

“Avaliar a adequação do guia proposto em organizações públicas semelhantes e 

descrever pontos de melhoria para futuras pesquisas”, conforme mostrado na Seção 

1.3. 

Tabela 6 – Perfil dos Avaliadores do Guia 

Nº  Experiência 

1 Formado em Ciência da Computação, especialista em Gestão Estratégica de 
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Tecnologia da Informação. Trabalha há cinco anos na área de TI. Já atuou como 
gestor de TI. 

2 Formado em Sistemas de Informação. Trabalha há 5 anos na área de TI. É o 
atual gestor de Banco de Dados da organização em que trabalha. 

3 Formado em Sistemas de Informação, com pós-graduação em Gestão em Novas 
Tecnologias. Trabalha há mais de 10 anos na área de TI e atua na gestão da 
organização pesquisada. 

4 Formado em Sistemas de Informação. Especialista em Redes de Computadores 
e Especialistas em Educação a Distância. Trabalha há mais de 8 anos na área 
de TI. Já atuou como coordenador da área de redes na organização em que 
trabalha. 

5 Graduação em Processamento de Dados. Especialista em Engenharia de 
Sistemas. Trabalha há mais de 15 anos na área de TI. É atual gestor de TI da 
organização em que trabalha. 

6 Formado em Ciência da Computação. Especialista em Gestão de TI. Atua há 
mais de 12 anos na área de TI. É o atual coordenador de Desenvolvimento de 
Sistemas da organização em que trabalha. 

7 Formado em Engenharia da Computação. Especialista em Gestão da Tecnologia 
da Informação. Atua há mais de 15 anos na área de TI. É um dos gestores de TI 
da organização em que trabalha. 

 

Os questionários foram aplicados via internet e tiveram questões fechadas e 

abertas com objetivo de avaliar a clareza de entendimento, utilidade, facilidade de 

uso e abrangência do guia proposto por esse trabalho, considerando que as 

questões foram agrupadas de acordo com as variáveis utilizadas pelo modelo TAM. 

 Para realizar a avaliação, os participantes foram orientados a ler todas as 

fases que o compreendem, conforme mostrado pelo Apêndice E. Posteriormente, os 

participantes acessaram o formulário de avaliação por meio de um endereço 

eletrônico. 

3.4 Procedimentos de Análise de Dados 

O procedimento de análise de dados, segundo Yin (2001), consiste em examinar, 

categorizar classificar em tabelas ou, do contrário, recombinar as evidências tendo 

em vista proposições iniciais de um estudo. Assim, nesta pesquisa foram utilizadas 

categorias para análise dos resultados da entrevista para melhor interpretação dos 

seus dados. Abreu et al. (2008), afirma que essa seleção é responsável por filtrar o 

que realmente é necessário para ser aproveitado no trabalho. 

 O procedimento de análise consiste no refinamento e interpretação dos 

dados. Para Abreu et al. (2008), a análise consiste na organização e catalogação 

dos dados recolhidos na pesquisa, que permitem a entrega de respostas ao 

problema investigado.  
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 A análise temática foi a abordagem mais adequada para análise de 

dados, pois segundo Marcone e Lakatos (2003), ela permite uma maior 

compreensão do texto, fazendo emergir a ideia central e as secundárias, as 

unidades e subunidades de pensamento, sua correlação e a forma pela qual está se 

dá. Para essa pesquisa a análise foi feita para cada fase da coleta de dados. 

 Neste sentido, os dados foram categorizados por assuntos relevantes 

para essa pesquisa. Depois essas informações foram validadas por especialistas da 

organização pesquisada e um especialista de um órgão de controle, por meio de 

grupos focais e entrevistas, permitindo assim uma triangulação dos dados. Assim, 

com o confronto das informações colhidas a partir de diversos autores com aquelas 

reunidas pelo grupo focal e entrevistas, acredita-se que pode ser possível encontrar 

convergências e divergências, para que posteriormente seja possível selecionar os 

resultados mais adequados aos objetivos da pesquisa.  

3.5 Processo de desenvolvimento do guia 

 A estrutura do guia proposto por esse trabalho foi baseado na ISO 31000 

(ABNT, 2009), pois ela foi utilizada como referência para esse trabalho. Além disso, 

o resultado desse trabalho baseia-se no apoio a implantação da norma para gestão 

de riscos em processos de TI em organizações públicas. 

 O guia é dividido em seis fases e duas atividades. A principal diferença da 

estrutura deste trabalho em relação a ISO 31000 está na primeira fase do guia, que 

foi criada a partir da necessidade da organização pesquisada, identificada pelo 

estudo de caso, que é assunto do próximo capítulo. 

3.6 Síntese do Capítulo 

Este capítulo apresentou a metodologia utilizada nesta pesquisa, citando o quadro 

metodológico, fases da pesquisa, procedimentos para coletas de dados, 

procedimento para análise de dados e o processo de desenvolvimento do resultado 

deste trabalho. As fases da pesquisa consistem de: revisão bibliográfica, estudo de 

caso exploratório, elaboração do guia, avaliação do guia com especialista e 

comparação com outras abordagens. 
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4 Estudo de Caso Exploratório 

Este capítulo tem como finalidade apresentar os resultados obtidos no estudo de 

caso exploratório em uma organização pública que pretende aprimorar a gestão de 

riscos em processos de TI. Este capítulo atende ao terceiro objetivo desta 

dissertação “Entender por meio de um estudo de caso em uma organização pública 

como ela lida com riscos em processos de TI, e como esses são gerenciados”, 

conforme apresentados pela Seção 1.3. A partir dos resultados do estudo de caso, 

iremos identificar o modelo que será referência para criação do guia desta pesquisa 

e uma lista de objetivos para auxiliar sua criação. O estudo de caso foi realizado em 

uma organização do setor público, onde foram levantadas as percepções de 

profissionais e praticantes da área de gestão de riscos corporativo e de TI, mas isso 

não impede a sua utilização em organizações privadas em contextos semelhantes. 

Na primeira parte, será apresentado o contexto da organização estudada, e logo 

depois os resultados das entrevistas e dos grupos focais. Os resultados foram 

sintetizados por meio de uma lista de objetivos que servirá de inspiração para 

elaboração do guia que será apresentado no Capítulo 5. Ao final desta seção, será 

respondida a segunda questão da seção 1.2 “(Q2): Quais são as características que 

um guia de apoio à gestão de riscos em processos de TI precisa ter no contexto de 

organizações públicas?”. 

4.1 Contexto da Organização Estudada 

A organização analisada é uma instituição de ensino pública federal, que foi criada 

no ano de 2003, mas que passou por uma reestruturação no ano de 2010 no mesmo 

período que foi alterado toda a sua estrutura de funcionamento (Escola Técnica 

Federal de Palmas para Instituto Federal de Educação do Tocantins). A instituição 

tem como objetivo oferecer educação gratuita e de qualidade nas modalidades 

técnico subsequente, médio integrado e superior. A instituição é formada pela 

reitoria, e 11 campi, localizados em diferentes cidades do estado do Tocantins. 

 A estrutura de TI da organização pesquisada é formada por uma diretoria, 

que fica na reitoria, e que define as estratégias gerais no âmbito de toda instituição. 

Em cada campus há uma estrutura local de TI com uma equipe responsável por 

atender as demandas locais e desenvolver as soluções parametrizadas pela reitoria. 
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Cada unidade pode ter uma estrutura hierárquica de TI diferente, devido à 

autonomia administrativa dos campi, mas as áreas em geral são infraestrutura e 

redes, manutenção e suporte a usuários, manutenção e suporte de laboratórios, e 

desenvolvimento de sistemas, conforme demonstrado na Figura 11. Dependendo da 

estrutura e do tamanho do campus, algumas dessas áreas podem estar ausentes. 

Atualmente, o campus estudado por essa pesquisa dispõe de uma estrutura de 

tecnologia da informação que provê os principais serviços utilizados pela reitoria e 

por todos os campi, como, hospedagem das páginas, sistema acadêmico integrado, 

sistema de protocolo, e base de usuários de todos os servidores e alunos. 

 
Figura 11 - Estrutura básica de TI dos Campi da Organização Pesquisada.  Elaboração própria. 

 Após cinco anos da reestruturação da organização estudada foi 

formalizada a gestão de riscos para processos corporativos na instituição, motivada 

pelos resultados do acórdão 2.467/2013 (BRASIL, 2013). Por meio de portaria, 

instituiu-se a comissão para criação de um modelo de gestão de riscos corporativos 

que foi publicado no ano de 2015. Esse documento criado pela comissão tem 

objetivo de descrever os procedimentos para implantação e acompanhamento da 

gestão de riscos corporativa na instituição. Assim, definiu-se uma estrutura básica de 

metodologia para identificação, monitoramento e controle de riscos institucionais. 

 O modelo criado pela instituição por meio da comissão baseou-se no 

modelo COSO (COSO, 2007) e foi dividido em cinco etapas: identificação de 

processos, identificação de riscos, análise de riscos, matriz de riscos, e plano de 

resposta ao risco. O instrumento para auxiliar a gestão de riscos é uma planilha que 

é dividida em abas com os mesmos nomes das fases anteriores, o que é 

demonstrado na Figura 12. A metodologia criada aborda desde o levantamento dos 

processos de cada setor, identificação de riscos, até o plano de respostas aos 

riscos. 
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Figura 12 - Instrumento para auxiliar a gestão de riscos corporativa.  

 

 O modelo adotado pela instituição de forma geral atende os anseios dos 

órgãos fiscalizadores, como o TCU e pode ser considerado um marco para as 

iniciativas de gestão de riscos corporativa na organização. O escopo do modelo 

criado pela organização pesquisada não foi suficiente para aplicação no contexto de 

TI, conforme demonstrado pelos resultados a seguir deste estudo de caso. Nesse 

sentido, a organização foi escolhida para realização do estudo, pois se considerou 

que o seu contexto é rico e relevante para analisar o fenômeno em estudo. 

4.2 Resultados das Entrevistas 

Os resultados das entrevistas foram divididos em categorias com os principais 

relatos dos entrevistados. Essas informações auxiliaram a criação de uma lista de 

objetivos, conforme apresentados na Seção 4.5, para auxiliar a criação do guia 

proposto nesta dissertação. A seguir são descritas as categorias identificadas: 

 Conhecimento dos entrevistados sobre gestão de risco em TI 

 Ao confrontar o conhecimento e as experiências dos entrevistados sobre gestão de 

risco adquiridos dentro ou fora da instituição, constatou-se que eles tinham noções 

de gestão de risco em processo TI de forma geral, mesmo sendo conhecimentos 

superficiais. Por meio de exemplos, os entrevistados conseguiram explicar o que era 
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gestão de risco em processos de TI e seus objetivos. Isso pode ser identificado nos 

seguintes trechos das entrevistas: 

 “Um risco de TI pode ser exemplificado como uma sala onde tem todos 

servidores, uma sala de Data Center. Se essa sala pegar fogo, isso seria 

um risco muito grande, então o que a gente faz na gestão de risco é tentar 

identificar esse risco para que os mesmos sejam tratados ou mitigados...” 

(P2). 

“Gestão de Risco de TI é um planejamento, ou um plano de contingência. É 

estar preparado para todos os riscos que você levantou relacionados ao seu 

trabalho, planejamento do que fazer em cada situação” (P8). 

 Alguns entrevistados entendem riscos de TI como algum tipo de parada 

de serviço ou algum procedimento errado realizado, ou mesmo a falta de uma peça 

de substituição de um equipamento que possa parar um serviço de um sistema 

oferecido pela instituição. Esses pontos são demonstrados, conforme os trechos:  

“Gestão de Risco de TI auxilia no planejamento para manter a 

disponibilidade dos serviços tanto de TI quanto aos demais setores para 

não causar uma parada eminente.” (P3) 

“Gestão de Risco de TI é um método de planejamento para evitar prejuízos 

na execução dos serviços. Seja ele um problema de desempenho ou 

aquisição. É você planejar para minimizar interrupções ou danos aos 

serviços prestados.” (P4) 

A falta de experiência com a gestão de riscos e o pouco conhecimento do 

modelo atual adotado pela organização, foram ponderados por alguns entrevistados 

como barreiras para a aplicação do modelo utilizado pela organização. Os 

argumentos são apontados nos próximos trechos: 

“É o primeiro ano que a gente está implementando gestão de risco, a gente 

está se moldando a essa rotina, e o primeiro ano que se propôs a fazer essa 

análise...” (P5) 

“...é exatamente a falta de prática de se lidar com o modelo, à medida que 

você vai lidando com ele, a gente vai evoluindo sobre as características do 

modelo, entendemos o que ele pede, entendemos os conceitos...” (P8). 
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 Assim é possível identificar que os entrevistados têm uma noção de risco, 

e o contato que eles tiveram com a gestão de riscos, foi com o modelo criado pela 

organização. Assim, observa-se que não houve uma preparação desses servidores 

para que tivessem conhecimentos que alicerçassem a implantação do modelo. É 

evidenciado também que os conhecimentos dos entrevistados estão mais voltados 

para a área de atuação direta, e muitas vezes podem ter dificuldades na 

identificação de riscos em suas áreas correlatas por falta de integração entre os 

setores. 

 Experiências dos entrevistados com modelos de gestão de risco em 

processos de TI  

Os entrevistados foram incentivados a discutirem suas experiências em gestão de 

riscos em processos de TI na organização que trabalham atualmente ou em outras 

que tiveram atuação. Os dados são preocupantes, pois muitos dos profissionais com 

menos de oito anos de experiência e outros com mais de trinta anos trabalhando 

com TI, dentro ou fora da atual instituição, não tinham utilizado gestão de risco nos 

processos TI.  Esses pontos foram evidenciados nos seguintes trechos: 

“Não, na verdade o primeiro contato foi esse da instituição. No outro serviço 

municipal não tinha gestão de riscos, nos quatro anos que trabalhei lá não 

tinha gestão de riscos de TI.” (P3). 

“Não, em nenhum lugar que eu trabalhei foi utilizado à gestão de riscos de 

TI” (P5). 

“Na verdade, eu nunca utilizei, assim, eu nunca tive a oportunidade. A gente 

sempre estudou essa necessidade, mas aqui estou há 13 anos, nunca 

utilizei nem soube da possibilidade de utilizar nada nesse sentido e nem em 

outros locais que eu estive...” (P6). 

 Um único entrevistado citou que utilizou um modelo de gestão de risco em 

um órgão de controle do estado, mas que foi uma recomendação da AGU. Seguem 

os pontos que evidenciam a argumentação: 

“Quando eu estava em outra instituição por questão de recomendação da 

AGU, um modelo de gestão de risco de TI foi utilizado...” (P2). 

 Abordagem de gestão de risco nas respectivas áreas dos entrevistados 
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Nesta categoria, o pesquisador tentou identificar os conhecimentos dos 

entrevistados sobre a identificação dos riscos cotidianos, independente do modelo, 

de seus respectivos setores e constatou-se que todos conseguiram identificar 

facilmente os riscos, citando exemplos. Esses pontos foram evidenciados nos 

seguintes trechos: 

"Sim consigo, um risco grande é a indisponibilidade de link, isso afeta não 

só os sistemas, mas a organização como um todo..." (P2) 

"... os principais problemas e riscos seriam na aquisição de equipamentos e 

reposição de peças em uma eventual substituição urgente." (P3) 

"...o principal risco que nós temos hoje é não entregar aquilo que a 

comunidade quer..." (P6) 

Depois do risco identificado, uma dificuldade abordada foi a gestão 

desses riscos. Cada entrevistado apresentou técnicas diferentes para realizar o, que 

muitas vezes não se tinha continuidade do conhecimento adquirido, ou um 

procedimento que documentasse as experiências anteriores. Esses pontos foram 

evidenciados nos trechos: 

"Não, eu mesmo não tenho nenhum método para fazer gestão dos riscos da 

minha área.." (P1) 

"Quando eu posso solucionar e tiver no meu alcance de resolver, eu resolvo 

no setor mesmo, quando depende de questões de compras eu identifico o 

problema e repasso para minha chefia imediata." (P3) 

Uma vez os riscos identificados, o controle para evitar ou minimizar nova 

ocorrência foi abordado de forma superficial, manual e individual por alguns 

entrevistados. Os próximos relatos evidenciam o argumento: 

"O controle é feito por meio de testes para identificar os problemas que 

possam ocorrer no futuro". (P1) 

“Para que os riscos não aconteçam no setor que trabalho faço revisão nos 

computadores semestralmente....” (P3) 

 Incentivos da alta administração para a gestão de risco em processos de TI 
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Constatou-se por meio dos relatos que vários trabalhos voltados para gestão de 

riscos foram incentivados pela alta administração. Esse incentivo foi feito não pelo 

entendimento da importância do assunto abordado, mas motivados por 

interferências externas que contribuíram para que ações saíssem de modelos 

teóricos para ações práticas.  Esse ponto foi evidenciado no seguinte trecho: 

“Incentivar não incentiva não, mas exige no fim das contas quando eles são 

apertados a apresentar um relatório para um órgão de controle...” (P4) 

 A principal motivação para utilização de um eventual modelo no momento 

em que era induzido por algum órgão de controle e não por ter consciência ou 

entendimento dos benefícios que ela pode proporcionar para a organização, 

conforme evidenciado nos seguintes trechos: 

“O incentivo da alta administração para gerenciamento de riscos foi feito por 

força de órgãos regulatórios, ou seja, o TCU obrigou a fazer, se não 

ninguém tinha feito, nenhum gestor teria dito vamos fazer, por falta de 

conhecimento, eles não sabem da necessidade...” (P6) 

"Incentivou agora ultimamente, mas a motivação vem via obrigação legal à 

gente cumpre" (P7) 

"Não, se ele não incentiva, por questão até de conhecimento por parte dos 

gestores." (P8) 

 

 Institucionalização do modelo de gestão de riscos 

Os entrevistados pontuaram a importância quanto à padronização de um modelo e 

criação de regras para utilização desse modelo de gestão de riscos em processos de 

TI na instituição. Segundo eles, não basta à motivação para gerir riscos 

individualmente em cada setor, mas a concepção de uma norma (portaria, 

regulamentação) geral para alinhar os interesses e objetivos institucionais. Esses 

pontos são evidenciados nos seguintes trechos: 

“...é importante que tenha alguém que normatize e defina os critérios que 

vai ser verificado as ações para serem padronizadas e todos entrem em um 

consenso de o que é risco...” (P1). 

“Eu não acredito que seja possível implantar gestão de risco de TI sem uma 
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normatização, porque é necessário definir os objetivos que precisam ser 

atingidos...” (P2). 

“Eu acredito que é possível, mas melhor seria a oficialização, porque 

quando você tem a oficialização da demanda, te carrega um compromisso 

maior...” (P5). 

 Mudança de cultura organizacional como auxilio para implantação de gestão 

de risco em processo TI 

A falta de uma cultura orientada à gestão de riscos na organização foi um ponto 

considerado na entrevista. Esse ponto foi identificado como crítico causando 

prejuízos à implantação de um eventual modelo de gestão para risco em processos 

de TI. Essas informações estão no próximo trecho: 

"Eu acho que a gestão não incentiva a utilização de gestão de risco de TI, 

eles sabem da importância, mas o incentivo ele não existe, até pela nossa 

cultura..." (P5) 

 Divulgação do modelo de gestão para riscos utilizado pela organização 

Os entrevistados que utilizaram o modelo da organização relataram suas 

experiências desse modelo. Algumas dificuldades foram encontradas sobre a sua 

publicidade. Esse ponto pode ser evidenciado nos seguintes trechos da entrevista: 

“...a verdade é que não conheço o modelo de gestão de risco da instituição, 

embora eu saiba que existem estudos que tratam sobre a gestão de riscos 

na área de TI particularmente não conheço.” (P2) 

“Bom eu não tenho muito conhecimento sobre o modelo, mas o que eu ouço 

dizer que é indicado, mas não atende totalmente...” (P1) 

 A subjetividade na utilização do modelo foi um ponto que colocou em 

risco sua utilização. Assim, o uso do modelo por diferentes pessoas poderia 

apresentar relatórios em níveis de riscos diferentes, devido à opinião sobre cada 

risco ou eventual falta de conhecimento dos riscos a serem gerenciados. Esse ponto 

foi evidenciado no seguinte trecho: 

“O desafio na definição de risco utilizando o modelo atual é conseguir saber 

se ele era severo, crítico, se ele não era crítico. Na minha visão, ele poderia 

ser critico, porém meus colegas tinham pensamentos diferentes...” (P2) 
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 As categorias que são apresentadas por essa seção não refletem 

diretamente as que estão no Apêndice B, mas indiretamente está ligada. Por 

exemplo, sobre a categoria “Avaliação do modelo de Gestão de Riscos Atual”, 

“Gestão de Risco Local” e “Valor e benefício da gestão de riscos”, que estão ligados 

indiretamente às categorias desta seção “Abordagem de gestão de risco nas 

respectivas áreas dos entrevistados”, “Mudança de cultura organizacional como 

auxilio para implantação de gestão de risco em processo TI” e “Divulgação do 

modelo de gestão para riscos utilizado pela organização” respectivamente. 

4.3 Resultados do Grupo Focal 

As categorias a seguir descrevem os pontos que foram considerados relevantes nos 

resultados do grupo focal: 

 Validação e identificação de novas categorias 

O objetivo nesta seção é validar as informações que foram identificadas na seção 

4.2. Depois de apresentar as informações das categorias identificadas das 

entrevistas nessa Seção, o grupo concordou com a relevância dos dados que foram 

identificados. Assim, todas as categorias levantadas pelos resultados das entrevistas 

foram consideradas importantes pelo Grupo Focal. As informações dessas 

categorias auxiliarão na elaboração de uma lista de objetivos para a criação de um 

guia de apoio à gestão de riscos em processos de TI. Sugeriu-se a criação de mais 

uma categoria, que é a retroalimentação, que tem a finalidade de atualizar 

periodicamente as informações do modelo. Essas informações podem ser 

verificadas nos seguintes trechos: 

“Eu acredito que aqueles objetivos são válidos... para melhorar o modelo, 

não esquecer a retroalimentação... ela tem que ser feita. É necessário 

determinar um prazo menor, pois um ano acho muito tempo, principalmente 

na área de tecnologia que muita coisa acontece...”. (GF4). 

“Sim, eu acredito que baseado nessas tecnologias é possível criar um 

modelo, talvez eu acrescentasse um ponto a mais, principalmente nessa 

parte para catalogar os tipos em níveis de riscos... considerar a 

retroalimentação, que deve existir em algum momento...” (GF01) 

 Definição sobre a melhor referência bibliográfica para criar o guia que apoie 

à gestão de risco em processos de TI 
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As referências abordadas pela revisão bibliográfica desta pesquisa foram os 

modelos COSO (COSO, 2007), PMBOK (PMBOK, 2013) e a ISO 31000 (ABNT, 

2009), conforme apresentado pela Seção 2.3. O grupo foi consultado pelo 

pesquisador sobre um melhor modelo a ser usado como referência, para 

atendimento do primeiro objetivo geral da Seção 1.3 “Analisar modelos de gestão de 

riscos genéricos existentes e identificar o mais adequado para criação de um guia 

para auxiliar a implantação de um modelo para gestão de riscos em processos de TI 

em organizações públicas” e a primeira questão de pesquisa “(Q1): Quais são as 

abordagens existentes na literatura para apoiar a gestão de riscos em processos de 

TI?”. Assim, considerando as experiências de gestão de risco de cada um dos 

participantes, concordou-se sobre a utilização da ISO 31000 (ABNT, 2009). Essas 

informações podem ser verificadas, conforme os seguintes trechos: 

Eu escolheria a ISO 31000:2009, embora ele não seja específico da área de 

TI, ele fala muito na questão da comunicação, da publicidade, eu gosto 

muito dele.... (GF04) 

 Pontos importantes para melhoria na concepção de um modelo de gestão 

para risco em processos de TI 

O grupo focal levantou alguns desafios, que vão além dos identificados pelas 

entrevistas. Um desses é uma forma de acompanhar o histórico dos processos 

críticos, que estão sendo avaliados e permitir o acompanhamento da sua evolução. 

Esses pontos podem ser observados nos trechos: 

“Acredito que o grande desafio do modelo, é justamente o 

acompanhamento da evolução desde a identificação, até o plano de ação 

para corrigir aquele risco, mitigar, ou reduzir o índice dele...” (PF04). 

 Definição e avaliação de riscos para criação de um catálogo 

A importância de criar-se um catálogo de riscos de TI foi discutida pelo grupo focal, 

pois a avaliação dos riscos depende da experiência e conhecimento dos 

avaliadores. Essas subjetividades podem prejudicar a concepção de um catálogo de 

gestão de riscos em processos de TI que atendam às necessidades da organização. 

Assim, as discussões realizadas pelo grupo focal objetivou encontrar uma forma de 

avaliar esses riscos de forma mais efetiva.  
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Umas das soluções recomendadas pelo grupo focal para auxiliar na 

avaliação dos riscos, foi aproveitar os conhecimentos de especialistas responsáveis 

pela área do risco. E com o auxílio desses, criar um catálogo com os processos 

críticos identificados e relacionados às atividades de cada área. Assim, a avaliação 

de cada um desses processos pode ser feita considerando os conhecimentos e as 

experiências de cada especialista em relação ao risco analisado. Esses pontos 

podem ser observados nos próximos trechos. 

“No modelo atual da instituição o risco já está escrito, é tal risco tal, mas a 

probabilidade de impacto dele quem vai dizer é a pessoa que está 

preenchendo, e isso pode mudar, se eu preencher e a GF02 preencher 

pode-se ter níveis diferentes para os riscos”  (GF01) 

 “Uma reunião prévia, entre os participante se define, chega ao consenso de 

qual é o catálogo de riscos, assim reúne-se, por exemplo, com todos os TI’s 

de uma área específica, pega a área de redes, levanta todos os riscos de 

redes, exemplo 10 riscos... Assim chegam-se num consenso desses dez 

riscos” (GF04) 

 Motivação para utilização do atual modelo de gestão de riscos da 

organização 

Experiências do grupo com a utilização do atual modelo de gestão de risco foram 

discutidas, com a finalidade de identificar as principais dificuldades quanto a sua 

eficácia e eficiência na gestão de riscos em processos críticos.  

O planejamento de implantação de um modelo de gestão de riscos de 

forma colaborativa foi uma sugestão que rendeu bastante discussão. O grupo 

defendeu que um modelo sendo criado dessa forma poderia atrair mais atenção dos 

envolvidos sobre o tema gestão de risco e compreender melhor sua importância. 

Segundo o GF04, um dos responsáveis pela implantação da gestão de risco 

corporativa na instituição teve dificuldades de implantar o modelo de gestão de 

riscos da organização. Para GF04, os envolvidos demonstraram grande aversão ao 

receberam o modelo, por interpretarem ele como uma imposição dos gestores 

superiores. Esses e outros fatos podem ser vistos nos trechos a seguir: 

 “A gente meio que impôs um modelo para o pessoal da instituição, como 

que era na verdade o caminho certo, construir um modelo juntos...” (GF 04) 
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“Não pode ser impositivo, ele tem que ser colaborativo, não pode ser muito 

liberal, porque se não, ninguém faz” (GF01). 

“Você não tem comprometimento quando você não participa da criação do 

modelo...”(GF02) 

 Mudança de cultura organizacional para utilização de modelo de gestão para 
risco em processos de TI 

Esta mesma categoria foi discutida nas entrevistas. O grupo focal sugeriu algumas 

estratégias para motivar ou acelerar a mudança de cultura organizacional. Uma 

sugestão foi a criação de um modelo de gestão para risco em processos de TI 

colaborativo. Esses pontos podem facilitar a sua utilização e auxiliar a mudança de 

cultura, fazendo com que todos os envolvidos, mesmos os mais desmotivados da 

organização utilizem o modelo criado pela organização. Esses e outros pontos são 

observados a seguir: 

“Participação das pessoas no desenvolvimento faz com que eles se sintam 

pertencendo ao modelo e podem auxiliar na mudança de cultura.” (GF01) 

“A gente precisa mudar a cultura, e isso não vai ser mudado da noite para o 

dia, a cultura, a nossa cultura, a nossa característica é uma característica 

pesada, burocrática, a gente está trabalhando com um modelo hoje de 

gestão em geral que é arcaico...” (GF 03) 

“É sempre mostrar o ganho que se tem de utilizar o modelo de gestão de 

riscos de TI... mostrar a importância dela para estar utilizando o modelo. É 

lógico que a ferramenta estará mais ou menos pronta, mas sempre ganha 

quem utiliza aquela ferramenta, e a base em geral é a questão de você ter 

menos esforço, a princípio você tem um trabalho, mas depois você vai ter 

uma facilidade...” (GF2). 

“Você tem que vender o produto, tem que mostrar e fazer com que os 

envolvidos entendam o modelo. Nós sabemos que tem vários tipos de 

servidores... mesmo se estiver alguém que esteja pouco se lixando para os 

resultados da instituição ainda sim ele utilizará o modelo porque vai ajudar o 

trabalho dele, e vai fazer com que fique mais eficiente...” (GF01) 

 Nesta seção, foram verificadas as informações das categorias 

identificadas na fase anterior. O grupo focal entendeu que todas as informações são 

importantes e ainda opinou sobre a preferência pela ISO 31000 como a melhor 
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referência para criação do guia, conforme suas experiências, para apoiar a 

implantação de gestão de risco em processos de TI. Além disso, sugeriu pontos de 

melhorias para um modelo de gestão de riscos em processos de TI. 

4.4 Resultado de Entrevista com Especialista de Órgão De 
Controle 

O tempo total da entrevista foi de uma hora e quarenta minutos. Esse período foi 

dividido em dois momentos. O primeiro, com cinquenta minutos de entrevista com 

um intervalo de dez minutos. E o segundo, depois do intervalo, um período de 

quarenta e cinco minutos. No segundo momento, foram realizadas as perguntas 

apresentada no Apêndice C, as mesmas realizadas ao grupo focal. A seguir serão 

apresentados os principais relatos da entrevista: 

 Definição sobre a melhor referência bibliográfica para criar o guia que apoie 

à gestão de risco em processos de TI 

Quando o entrevistado foi abordado sobre o modelo mais alinhado para auxiliar a 

criação de um guia de apoio à gestão de riscos em processos de TI, foi sugerido a 

ISO 31000 (ABNT, 2009) e o COSO (COSO, 2007). O entrevistado argumentou que 

os dois modelos podem ajudar com excelência a concepção do guia, mas a 

preferência para utilização de um único modelo seria a norma ISO 31000 (ABNT, 

2009). Essa foi a mesma escolha realizada pelo grupo focal da seção anterior. Isso 

pode ser observado no próximo trecho:  

“Eu pensaria mais na ISO 31000 e no COSO...O que mais se adequa é o 

ISO 31000:2009, porque ele é da área que mais gerencia riscos, o COSO 

também é, mas ele tem um foco em controle interno de auditoria, então os 

dois cabem...se fosse escolher um deles, escolheria a 31000:2009...” 

(ES01) 

 Validação e identificação de novas categorias  

Da mesma forma que o grupo focal, nenhumas das categorias identificadas por meio 

das entrevistas foram invalidadas pelo especialista. Isso demonstra que os dados 

identificados têm um significado importante nos resultados da pesquisa. Essas 

informações podem ser observadas no trecho: 

“Vejo que nenhum desses desafios ou categorias precisam ser evitados”. 

(ES01) 
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 Motivação para utilização de um modelo de gestão de riscos da organização 

O ES01 argumentou que a motivação identificada para utilização do modelo 

depende não apenas do treinamento e publicidade, mas também da sensibilização 

dos envolvidos, porque ela tem um papel fundamental na mudança de pensamentos 

e a quebra de paradigmas quanto à utilização de um modelo. Esses pontos podem 

ser observados no trecho:  

“Tem haver com a sensibilização, comunicação. Imaginaria várias formas, 

exemplo, apresentação dos benefícios para a direção, apresentar estudos 

de outros lugares, teria que trazer algum dado ou informação para 

apresentar e convencer a alta administração.” (ES01) 

 Pontos importantes para melhoria na concepção de um modelo de gestão 

para risco em processos de TI 

A integração do Plano Diretor de TI com a gestão de riscos em processos de TI foi 

uma recomendação do especialista. Segundo ele, essa integração proporciona um 

maior controle dos riscos dos objetivos da organização e estará alinhado 

diretamente ao plano estratégico de TI da organização. Esses pontos podem ser 

observados nos próximos trechos. 

“Integrar os objetivos do PDTI com o modelo para o gerenciamento dos 

riscos. Uma gestão de risco de TI dentro do plano de TI. Isso ajudaria a 

definir os tipos e níveis de riscos.” (GF05) 

Finalmente, o especialista sugeriu a criação de um comitê ou grupo 

responsável pela gestão de risco em processos de TI na organização. Isso permitiria 

definir as responsabilidades e as atribuições de cada componente. Segundo seu 

entendimento, essas medidas auxilia a continuidade das atividades para uma gestão 

mais efetiva dos riscos pela organização. Esses pontos podem ser observados nos 

próximos pontos: 

Criação de um tipo de comitê de papel e responsabilidades para tratar os 

riscos para definir as atribuições de cada pessoa, e pensar nas outras áreas 

que serão impactadas... Até para você identificar o risco se de fato pode 

comprometer a instituição, quando você fica só no corpo tático, é difícil você 

disseminar a cultura, é questão da governança, é importante que se tenha 

um envolvimento de várias áreas. Quando você desenvolve uma política, 
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você precisa saber “quem vai fazer”, “Qual é a estrutura que vai ficar 

responsável por isso na organização”. 

 Nessa seção, foram validadas as informações das categorias identificadas 

pelas entrevistas e grupo focal. O especialista concordou que todas as informações 

identificadas são relevantes para criação de um guia de apoio a implantação de 

modelo para gestão de riscos em processos de TI. Além disso, ele sugeriu algumas 

melhorias para que o guia apoiasse com mais eficácia a implantação de modelo de 

gestão de riscos em processos de TI. 

4.5 Objetivos do Guia de Apoio à Implantação de Gestão de Riscos 
em Processos de TI 

Por meio dos resultados disponíveis pelas seções 4.2, 4.3 e 4.4, identificou-se a 

importância de um instrumento mais concreto para auxiliar a gestão de riscos em 

processos de TI. Assim, foi sintetizada uma lista de objetivos que auxiliará na criação 

do guia (abordado no próximo capítulo), com a finalidade de apoiar a implantação da 

norma ISO 31000 para gestão de riscos em processos de TI no setor público. Vale 

salientar que o guia adotou a norma ISO 31000 (ABNT, 2009) como referência, pois 

ela foi considerada a mais adequada durante a comparação realizada por meio da 

Tabela 1 na Seção 2.4 da revisão de literatura, por ela ser usada para auxiliar a 

gestão de qualquer tipo e nível de riscos. Além disso, pelos resultados das 

entrevistas e grupo focal com especialistas que identificaram a norma como a mais 

indicada como referência para criação do guia. Os objetivos podem ser considerados 

requisitos ou características de um guia para apoiar a implantação da norma ISO 

31000 para gestão de riscos em processos de TI. Os objetivos são descritos a 

seguir: 

 Objetivo 1 – Implantar modelo colaborativo de gestão de risco em 

processos de TI – O trabalho colaborativo desenvolvido com a finalidade de 

implantar a norma ISO 31000 para gestão de riscos em processos de TI pode, 

segundo os especialistas, proporcionar uma maior aceitação e adoção de 

práticas de gestão de riscos. Isso porque, a parte interessada que contribuir 

com o modelo poderá ter a facilidade no seu manejo, justificado pelo 

conhecimento adquirido no processo de sua implantação. Os envolvidos 
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serão engajados e motivados para realizarem atividades de gestão de riscos, 

pois eles poderão ter o sentimento de co-criação; 

 Objetivo 2 – Institucionalizar modelo de gestão para risco em processos 

de TI – A oficialização dos procedimentos que serão adotados para realizar a 

implantação da norma ISO 31000 para gestão de risco em processos de TI, 

poderá colaborar com a visibilidade e a credibilidade do trabalho desenvolvido 

pela organização. Isso porque, uma vez que o modelo seja institucionalizado, 

a gestão superior da organização terá embasamento legal para cobrar sua 

utilização; 

 Objetivo 3 – Definir as responsabilidades das partes interessadas – Sua 

finalidade é definir as atribuições para cada interessado na gestão de riscos 

em processos de TI. Essas definições oficializadas poderão contribuir para 

continuidade do trabalho na organização, pois uma pessoa ou um grupo terá 

a responsabilidade de acompanhar de forma mais assistida às ações voltadas 

para gestão de risco em processos de TI. Em particular, foi sugerida pelos 

especialistas a criação de um comitê de TI (grupo responsável), caso não 

exista na organização; 

 Objetivo 4 - Avaliação de riscos para criação de catálogo e alinhá-lo aos 

objetivos do PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação) – A 

criação do catálogo de riscos alinhado ao PDTI tem por finalidade, a 

padronização e integração dos trabalhos de planejamento da organização foi 

uma sugestão do especialista do órgão de controle. A criação do catálogo 

auxiliará a organização a padronizar os tipos e níveis de riscos. A integração 

dos processos do PDTI à gestão de riscos poderá alinhar as necessidades e 

interesses da organização, e auxiliar na garantia da gestão dos processos 

críticos; 

 Objetivo 5 – Treinar e sensibilizar as partes interessadas e a alta 

administração da organização – Os especialistas ressaltaram a 

necessidade de treinamento e sensibilização das partes interessadas sobre a 

importância da gestão de riscos, antes e depois da implantação de um 

modelo de gestão de riscos. É recomendável identificar um momento para 

compartilhar boas experiências, lições aprendidas e resultados da gestão de 

riscos em processos de TI; 
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 Objetivo 6 – Retroalimentar os riscos identificados – Ao se tratar da 

avaliação de riscos, convém que os dados estejam sempre atualizados e 

refletindo a realidade das estratégias a serem alcançadas pela organização. 

Logo, os especialistas confirmaram a necessidade de uma frequente 

atualização do processo de avaliação de riscos. Isso se justifica pelo fato que 

um risco identificado hoje ou os parâmetros usados para sua avaliação pode 

não ter a mesma relevância depois de algum tempo; 

 Objetivo 7 – Compartilhar com as partes interessadas informações sobre 

a evolução dos riscos identificados e gerenciados – Informações que 

motivam a continuidade de utilização do modelo pela organização é um ponto 

válido para garantir a evolução da gestão de risco em processos de TI. Para 

isso, foi considerada importante a disponibilização de estratégias e 

ferramentas para auxiliar o acompanhamento da evolução dos riscos 

identificados e gerenciados. Esse ponto foi considerado importante pelos 

entrevistados, porque essa publicidade pode auxiliar na obtenção de 

credibilidade necessária para o sucesso da implantação da gestão de risco; 

 Objetivo 8 – Realizar avaliação e análise de riscos apoiada por grupo de 

especialistas - A avaliação dos riscos é um ponto crítico observado pelos 

entrevistados e o grupo focal. Eles sugeriram técnicas para avaliação desses 

riscos, como a análise de pessoas que sejam experientes naquela área 

específica do processo a ser avaliado. Deste modo, é possível que sejam 

alcançados melhores resultados na avaliação dos riscos e na definição de 

estratégias adequadas para gerenciá-los. 

4.6 Síntese do Capítulo 

Este capítulo apresentou os resultados do estudo de caso exploratório. Num primeiro 

momento foi apresentado o contexto da organização estudada. O segundo foi o 

resultado das entrevistas com servidores de uma organização pública com 

experiência em TI. O terceiro destinou-se a apresentar os resultados de um grupo 

focal que validou as categorias identificadas nas entrevistas. O quarto focou no 

resultado da entrevista com um especialista de um órgão de controle do governo, 

que objetivou validar as categorias anteriormente identificadas pelas entrevistas. E 

por fim, foi apresentada uma lista de objetivos que visam auxiliar a criação de um 
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guia de apoio à implantação da norma ISO 31000 para gestão de riscos em 

processos de TI em organizações públicas. Esse guia será o assunto do próximo 

capítulo. 
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5 Guia de Apoio à implantação da 
norma ISO 31000 para Gestão de 
Riscos em Processos de TI 

Este capítulo tem a finalidade de “Propor um guia de apoio à implantação de um 

modelo para gestão de riscos em processos de TI em organizações públicas”, 

conforme o objetivo geral descrito na seção 1.3. O guia apoiará desde o 

entendimento dos princípios e informações básicas de gestão de riscos para 

implantar a norma ISO 31000, até a fase de identificação, análise, avaliação e 

tratamento de riscos. Objetiva-se que o guia seja uma ferramenta de apoio para que 

as organizações estudem e adaptem os conhecimentos sobre riscos de acordo com 

seus contextos e necessidades específicas. Com a finalidade de facilitar o 

entendimento cada fase do guia foi criado um cenário com uma organização 

hipotética.  

5.1 Visão Geral 

Apesar da norma ISO 31000 (ABNT, 2009) auxiliar na decisão de “o que” fazer para 

implantação de gestão de risco de forma geral, ela não aborda “como” fazer de 

maneira mais específica utilizando exemplos práticos para facilitar seu 

entendimento, conforme a proposta deste guia. Nesse sentido, a própria norma ISO 

31000 (ABNT, 2009) oferece diretrizes genéricas para a implantação de gestão de 

riscos. Assim, para criação do guia foram investigadas as necessidades da 

organização de forma mais profunda e especializada, conforme objetivos 

identificados na Seção 4.5. A Tabela 7 apresenta a relação dos objetivos 

identificados nessa seção a cada fase e atividades deste guia. As fases 2, 5 e 

atividade 8 não tem nenhum objetivo relacionado a ela. Isso pode ser motivada por 

essas fases não serem consideradas críticas na implantação do modelo pela 

organização pesquisada. A escolha da norma ISO 31000 (ABNT, 2009) como 

referência desta pesquisa se justifica por dois principais fatores: 

 O primeiro, porque ela é reconhecida internacionalmente e pode ser usada de 

forma genérica para o tratamento de qualquer tipo e nível de riscos, diferente 

das outras normas que é mais específica para uma área, como o COSO 
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(voltado para auditoria interna). Além disso, ela é destinada a atender aos 

desenvolvedores de normas, guias, procedimentos e códigos de práticas, no 

todo ou em parte, no gerenciamento de riscos em contextos específicos da 

norma ISO 31000 (ABNT, 2009); 

 O segundo, a preferência de profissionais que trabalham com gestão de 

riscos na organização pública estudada, além do reconhecimento da norma 

para o contexto estudado por um especialista de um órgão de controle do 

governo. Esses dois itens são detalhados nos resultados do grupo focal e 

entrevista com especialista, conforme apresentado nas seções 4.3 e 4.4 

respectivamente deste trabalho.  

 O guia é dividido em 6 fases e duas atividades, seguindo a mesma 

estrutura da ISO 31000 com a finalidade de facilitar o entendimento e aplicação 

prática da norma. Conforme apresentado na Figura 13, a primeira fase, que está no 

topo da imagem, tem a finalidade de preparar a organização e suas partes 

interessadas com os princípios e os conhecimentos que serão a base para o 

sucesso na utilização deste guia. Essa é a única fase que foi incluída em relação à 

estrutura original da norma ISO 31000. A criação desta fase se justifica pelas 

dificuldades, identificado por meio do estudo de caso, nas tomadas de decisões 

pelos gestores superiores das organizações, quanto ao entendimento da relevância 

da gestão de riscos em processos de TI. Nesse sentido, antes da implantação do 

modelo de gestão de riscos na instituição pesquisada, os gestores superiores da 

organização não tiveram conhecimento suficiente para a tomada de decisão 

(implantar ou não modelo de gestão de riscos). O objetivo cinco (treinar e sensibilizar 

as partes interessadas e a alta administração da organização) da seção 4.5, também 

justifica a criação desta fase. 
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Figura 13 - Visão Geral do Guia de apoio à implantação da ISO 31000 para gestão de risco em 
processos de TI. ISO 31000 (2009) com adaptações (Figura 6). 

 

 As fases 2 a 6, e as atividades 7 e 8, conforme apresentado na Figura 13, 

têm a finalidade de auxiliar a execução dos procedimentos para apoiar à 

implantação da norma ISO 31000 para gestão de riscos em processos de TI. Em 

cada fase, pode ser identificadas informações relevantes que deverão ser 

comunicadas, “Atividade 7- Comunicar”, aos responsáveis para que sejam 

realizadas as tomadas de decisões. Ao término de cada ciclo, é realizada a 

“Atividade 8- monitoramento e a análise crítica”. Essa atividade proporciona uma 

análise da interação antes de iniciar um novo ciclo, permitindo assim a melhoria 

contínua. 

 A seguir, conforme visualizado pela Tabela 7, é apresentada a relação 

dos objetivos identificados na seção 4.5, e as fases mostrados pela Figura 13. 

Tabela 7 - Relação dos objetivos com as fases do guia 

Fases do Capítulo 5 Objetivos da Seção 4.5 

Fase 1 Objetivo 1, objetivo 2, objetivo 5 e objetivo 6 

Fase 2 - 

Fase 3 Objetivo 4 

Fase 4 Objetivo 8 

Fase 5 - 
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Fase 6 Objetivo 3 

Atividade 7 Objetivo 6 e objetivo7 

Atividade 8 - 

  

 Para facilitar o entendimento de cada fase e atividades, serão utilizados 

exemplos práticos, normas, recomendações e referências de autores que 

conceituam os temas abordados. Dessa forma, é possível criar um cenário de uma 

organização com todas as informações hipotéticas para facilitar a compreensão do 

conteúdo de cada fase deste guia.   

Tabela 8 - Template para descrição das fases do guia 

Nome da Fase: Número e nome da fase. 

Objetivo: Descrição do objetivo da fase. 

Pré-Requisito: Dependência de fases para o seu desenvolvimento. 

Responsáveis: Grupo, comissão ou responsável pela execução da fase. 

Entrada: Atividades iniciais que precisam ser executadas para iniciar 
a fase. 

Atividades: 

Atividades que precisam ser desenvolvidas para execução de cada fase. 

Saída: Resultados das atividades que foram executadas. 

Referências: Legislação, documentos institucionais, trabalhos 
relacionados. 

 

Cada fase do guia proposto seguirá um padrão de disposição de 

informações, conforme recomendação de (SOMMERVILLE; SAWYER, 1997). Tais 

informações são essenciais para facilitar o entendimento e a avaliação do resultado 

desta pesquisa. Essa padronização é exemplificada por meio da Tabela 8. 

5.2 Fase 1 - Alinhar princípios e metas 

A criação desta fase, conforme apresentado na Figura 13 e detalhado pela Tabela 9, 

consolida-se pela necessidade do alinhamento dos princípios ou conhecimentos que 

os gestores da organização necessitam compreender antes de decidirem se 

implantam ou não a norma ISO 31000 para gestão de riscos em processos de TI.  

Tabela 9 - Fase 1- Alinhar Princípios e Metas 

Nome da Fase: Fase 1 – Alinhar princípios e metas 

Objetivo: Fornecer noções e subsídios à gestão superior da organização 
sobre gestão de riscos em processos de TI 

Pré-Requisito: Não se aplica. 

Responsáveis: Gestão Superior da Organização, Gestor Superior da TI 
responsável pela organização e o responsável por cada área que 
poderá ser implantada a norma ISO 31000 para gestão de riscos 
em processos de TI. 

Entrada: 1. Alinhamento de conhecimento entre os responsáveis pela 
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gestão de riscos; 
2. Leitura e entendimento desta fase, que trata sobre os princípios 
de gestão de riscos para processos de TI.  

Atividades: 

1. Reunião com gestores responsáveis pela organização para iniciar os estudos 
sobre gestão de riscos em processos de TI; 
2. Realizar a leitura e entendimento desta fase, que foi criada com base nas 
recomendações norma ISO 31000. Esses conhecimentos são importantes para que 
seja compreendida a importância da gestão de riscos em processos de TI; 
3. Debater com os responsáveis os fatores positivos e negativos da implantação da 
norma ISO 31000 para gestão de riscos em processos de TI; 
4. Definir o grupo responsável por implantar a norma ISO 31000 para gestão de 
riscos em processos de TI na organização. Recomenda-se que o grupo criado seja 
de servidores da área de TI que estão atuando em alguma função ou liderança dos 
setores que serão gerenciados os riscos. 

Saída: 1. Conhecimento para auxiliar na decisão sobre continuar ou não a 
implantação da norma ISO 31000 para gestão de riscos em 
processos de TI. Caso a decisão seja negativa, o trabalho de 
implantação da norma é concluído nesta fase;  
2. Caso a organização opte pela implantação da norma ISO 31000 
para gestão de riscos em processos de TI, oficializar o 
comprometimento da organização em implantar o modelo;  
3. Formalizar o grupo responsável por implantar e manter a gestão 
de riscos na organização. 

Referências: ISO 31000 (ABNT, 2009) 

  

 Para que a gestão superior da organização tenha noções de gestão de 

riscos em processos de TI, segundo a norma ISO 31000 (ABNT, 2009), é importante 

que ela tenha conhecimentos dos princípios. A seguir eles são apresentados: 

 A gestão de riscos cria e protege valor - A gestão de riscos coopera para a 

consolidação dos objetivos da organização e melhora o desempenho 

referente, por exemplo: à segurança e a saúde das pessoas, à conformidade 

legal e regulatória, à aceitação pública, à proteção do meio ambiente, à 

qualidade do produto, ao gerenciamento de projetos, à eficiência nas 

operações, à governança e à reputação.  

 Quando os processos críticos de TI são gerenciados de forma eficiente 

pela organização, os serviços prestados por ela (por exemplo: emissão de 

uma declaração de matrícula de um aluno pela internet) são aprimorados, 

gerando economia de recursos públicos, e a elevação do nível de satisfação 

da sociedade em relação àquele serviço. 

 A gestão de riscos é parte integrante de todos os processos 

organizacionais - A gestão de riscos não é uma atividade independente das 
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principais atividades e processos da organização. A gestão de riscos faz parte 

das responsabilidades da administração e é parte integrante de todos os 

processos organizacionais, incluindo o planejamento estratégico e todos os 

processos de gestão de projetos e gestão de mudanças.  

 A gestão de riscos em processos de TI não pode ser uma atividade 

independente das outras atividades da organização. Convém que ela tenha 

uma integração com as outras áreas, por exemplo, a integração da área de TI 

ao setor responsável pela licitação para contratação de link de internet. Essa 

integração poderá facilitar o entendimento das causas dos riscos, conforme o 

exemplo anterior. 

 Gestão de risco é parte da tomada de decisões - Os conhecimentos 

adquiridos por meio da gestão de riscos auxiliam nas tomadas de decisões 

pela organização de forma consciente, priorizando ações e distinguindo entre 

formas alternativas de ação.  

 Quando há o gerenciamento de risco em processos de TI na organização, 

essa terá conhecimentos para decidir, por exemplo, se prossegue ou não a 

migração de um determinado banco de dados. A organização poderá tomar 

decisões de forma mais consciente, pois ela terá informações que evidenciam 

os níveis de riscos, logo, ela poderá medir a viabilidade para executar aquela 

atividade. 

 A gestão de riscos aborda explicitamente a incerteza – A gestão de riscos 

leva em consideração as incertezas explícitas, a natureza dessa incerteza, e 

como pode ser tratada. A gestão de risco em processos de TI, conforme este 

guia, foca em processos críticos que podem causar prejuízo a organização. 

Logo, não há necessidade de canalizar os esforços ou recursos em processos 

que não sejam considerados críticos para a organização. 

 A gestão de riscos deve ser sistemática, estruturada e oportuna – A 

gestão de risco quando bem estruturada, é oportuna e contribui para 

resultados consistentes e confiáveis. Ao implantar, por exemplo, um modelo 

gestão de risco para analisar os processos de um setor de suporte e 

manutenção de TI da organização, permitirá a consolidação de resultados 

consistentes. Esses resultados auxiliarão no aperfeiçoamento dos serviços 

prestados em atendimentos realizados pelos setores de TI da organização. 
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 A gestão de riscos baseia-se nas melhores informações disponíveis - Os 

dados de entradas para o processo de gerenciar riscos são baseados em 

fontes de informação, tais como dados históricos de atividades desenvolvidas 

pela organização, além de experiências, retroalimentação das partes 

interessadas, observações, previsões e opiniões de especialistas. Assim, 

convém que sejam observadas as divergências de opiniões entre 

especialistas.  

 A qualidade das informações utilizadas na gestão de riscos em processos 

de TI pela organização é importante, devido os pontos que precisam ser 

avaliados e que poderão impactar diretamente no risco analisado. Um 

exemplo é a análise de riscos de um processo que auxilia a realização de 

testes em um módulo de um sistema acadêmico.  

 Conforme exemplo anterior, caso a organização não tenha uma base 

consistente de registros de bugs anteriores, a análise desses riscos poderá 

ser inviabilizada ou dificultada pela falta de conhecimento. No entanto, a base 

histórica dos registros de sistemas de atendimento ao usuário (help desk) e 

outras bases de dados (e-mail, solicitações via memorando e outras) de 

atividades desenvolvidas pela organização, são essenciais para auxiliar na 

gestão de riscos em processos de TI. 

 A gestão de riscos deve ser feita sob medida – A gestão de riscos está 

alinhada ao contexto interno e externo da organização e com o perfil do risco. 

O alinhamento da gestão de risco em processos de TI aos interesses internos 

e externos da organização é importante para que se dimensione o escopo de 

alcance da gestão de riscos.  

 O entendimento desse princípio pode evitar, por exemplo, que o trabalho 

que seria feito por um grupo de pessoas seja superdimensionado. Logo, 

podendo ser despendido mais recursos (tempo, pessoas e outros) do que 

realmente seria necessário, elevando o custo ou inviabilizando o 

desenvolvimento da atividade pretendida. Portanto, convém que seja 

executada com sucesso a segunda fase deste guia, que trata sobre a 

definição de contexto organizacional. Essas informações darão subsídios ou 

conhecimentos para que a organização realize a gestão de riscos utilizando 

os recursos que são adequados a sua realidade. 
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 A gestão de riscos considera fatores humanos e culturais- A gestão de 

riscos reconhece as capacidades, percepções e intenções do pessoal interno 

e externo que podem facilitar ou dificultar a concretização dos objetivos da 

organização. Ao pensar nas estratégias para realizar a gestão de riscos em 

processos de TI, convém que sejam observadas as pessoas envolvidas e a 

sua cultura para que se tenha sucesso nas atividades realizadas. A cultura, 

segundo Arteiro (2015), é um fator crítico de sucesso para realizar a gestão 

de processos de negócio. 

 A gestão de riscos é transparente e inclusiva - O envolvimento apropriado 

e oportuno das partes interessadas e, em particular, dos tomadores de 

decisão em todos os níveis da organização assegura que a gestão de riscos 

permaneça pertinente e atualizada. Esse envolvimento das partes 

interessadas também permite que elas sejam devidamente representadas, e 

tenham suas opiniões levadas em consideração nos critérios de risco.  

 O primeiro objetivo (implantar modelo colaborativo de gestão de risco em 

processos de TI) da Seção 4.5, aborda a necessidade de implantar um 

modelo de forma colaborativa. Assim, é importante que o modelo seja 

inclusivo e transparente de forma que as partes interessadas participem do 

processo de sua implantação; 

 A gestão de riscos é dinâmica, iterativa e capaz de reagir a mudanças- A 

gestão de riscos continuamente percebe e reage às mudanças. À medida que 

acontecem eventos externos e internos, o contexto e o conhecimento 

modificam-se. Quando o monitoramento e a análise crítica de riscos são 

realizados, novos riscos surgem, alguns se modificam e outros desaparecem.  

 Conforme a recomendação do objetivo seis (retroalimentar os riscos 

identificados) da Seção 4.5, é importante que as informações e os parâmetros 

para avaliar os riscos sejam constantemente atualizados para tornar a gestão 

de riscos mais dinâmica e iterativa, sendo capaz de reagir às mudanças. A 

definição de prazos para reavaliar os critérios de riscos ou a atualização da 

lista de riscos que foram avaliadas há mais de um ano, são exemplos de 

retroalimentação. 

 A gestão de riscos facilita a melhoria contínua da organização - É 

importante que as organizações desenvolvam estratégias para melhorar a sua 

maturidade na gestão de riscos, juntamente com todos os demais aspectos 
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da sua organização. Quando a organização tem a preocupação de realizar a 

gestão de riscos, ela contribui para melhorias dos processos e conhecimentos 

que ela desenvolve. Nas atividades que envolvem risco em processos de TI, a 

gestão agrega condições essenciais para a modernização de processos 

críticos da organização. Um exemplo disso é a prevenção de possíveis 

prejuízos ou fatores críticos na migração de um sistema legado para uma 

nova tecnologia. 

 A interpretação de cada um desses princípios poderá auxiliar a 

organização na avaliação das necessidades de implantação da norma ISO 31000 

para gestão de risco em processos de TI. Ao final desta fase, o gestor da 

organização terá maior maturidade para tomar decisões sobre a continuidade ou não 

da implantação dessa norma. 

 Uma vez a organização entendendo os princípios para gerenciar riscos 

em processos de TI e optando por dar continuidade a sua implantação, é importante 

o comprometimento da organização pela institucionalização das atividades de 

gestão de riscos em processos de TI. Deste modo, o segundo objetivo 

(Institucionalizar o modelo de gestão para risco em processos de TI) da seção 4.5, 

reforça a importância da institucionalização da norma ISO 31000 para gestão de 

riscos em processos de TI na organização para facilitar sua materialização e seu 

sucesso na implantação. 

 Nesta fase, é importante que seja criado o grupo responsável (em forma 

de portaria no caso das organizações públicas ou equivalente) por implantar e 

manter a norma ISO 31000 para gestão de risco em processos de TI na 

organização. Um dos membros do grupo poderá ser o líder (para organizações 

públicas, o presidente da comissão), responsável por responder diretamente as 

demandas da gestão superior da organização. 

 Por fim, o entendimento dos princípios desta fase, o comprometimento da 

organização e a criação do grupo de implantação da norma darão sustentação às 

próximas fases deste guia. Assim, esta fase fortalece os fundamentos que irão 

incorporar a gestão de riscos a toda organização. 

5.3 Fase 2- Estabelecer o contexto organizacional 

A criação desta fase, conforme detalhado pela Tabela 10, consolida-se pela 

necessidade de entender o contexto da organização. 
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Tabela 10 - Fase 2- Estabelecer o Contexto Organizacional 

Nome da Fase: Fase 2 – Estabelecer o contexto organizacional 

Objetivo: Entender as características e necessidades da organização que 
implantará a norma ISO 31000 para gestão de riscos em 
processos TI, estabelecer o escopo, os critérios de riscos que 
serão utilizados nas próximas fases e a definição de 
responsabilidades. 

Pré-Requisito: Conclusão da Fase 1. 

Responsáveis: Grupo responsável por implantar e manter a gestão de riscos de 
TI, gestor da TI responsável pela organização e o responsável da 
área que será implantado a norma ISO 31000 para gestão de 
riscos em processos de TI. 

Entrada: 1. Reuniões dos responsáveis por esta fase;  
2. Entendimento do cenário organizacional, por meio da análise de 
documentos institucionais, reunião com áreas relacionadas;  
3. Definir os critérios para avaliação de riscos; 
4. Definir as responsabilidades das atividades de implantação da 
norma ISO 31000 para gestão de riscos em processos de TI. 

Atividades: 

1. Reunir os responsáveis pela implantação da norma ISO 31000 para gestão de 
riscos em processos de TI definidos pela primeira fase; 
2. Entender o contexto da organização, identificar suas características e as principais 
atividades desenvolvidas por ela, por meio de leitura de documentos institucionais 
(regimentos internos e outros) e diálogo com os gestores da organização; 
3. Definir as metas e objetivos da organização em relação às atividades de gestão 
de riscos em processos de TI. A organização definirá, por exemplo, se a gestão de 
riscos em processos de TI será realizada por projeto, por setor, ou por cada 
atividade realizada pelo setor de TI da organização. Os exemplos abordados por 
esse guia realiza a gestão de riscos de processos críticos ligados às atividades de 
cada setor de TI que implantará a norma; 
4. Definir o escopo ou a profundidade das atividades de gestão de riscos. Nesse 
passo, a organização definirá, por exemplo, os limites de riscos que a organização 
gerenciará, conforme seus recursos (Pessoas, infraestrutura, tempo e outros); 
5. Definir os critérios para avaliar riscos da organização. Diferentes técnicas podem 
ser usadas para identificar, avaliar e tratar riscos. Algumas delas são apresentadas 
no Apêndice D; 
6. Definir as responsabilidades de cada ator que irá atuar na implantação e 
manutenção do modelo de gestão de riscos. 

Saída: 1. Detalhes da organização sobre sua estrutura básica, e definição 
das metas, objetivos e a profundidade da gestão de riscos;  
2. Critérios definidos para avaliação de riscos;  
3. Papéis e responsabilidades definidos e formalizados (portaria ou 
equivalente) dos responsáveis pela implantação do modelo. 

Referências: ISO 31000 (ABNT, 2009); (SILVA, 2012); Apêndice D 

 
 Segundo a norma ISO 31000 (ABNT, 2009), o estabelecimento do 

contexto objetiva a definição pela organização dos parâmetros internos e externos, 

que serão levados em consideração no gerenciamento de riscos. Além do 
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estabelecimento do escopo e os critérios para avaliação de riscos, e a definição de 

políticas para seu gerenciamento.  

 Silva (2012), relata que o estabelecimento de contexto diz respeito à 

definição dos objetivos, das estratégias e dos parâmetros das atividades da 

organização onde o processo de gestão de risco será aplicado. A seguir, serão 

refinados os tópicos do estabelecimento do contexto da organização, segundo a 

norma ISO 31000 (ABNT, 2009): 

 Estabelecimento do contexto externo - Sua finalidade é identificar o 

ambiente externo no qual a organização busca atingir seus objetivos. Seu 

entendimento sugere que os objetivos e as preocupações das partes 

interessadas externas sejam considerados no desenvolvimento dos critérios 

de riscos.  

 Exemplos de contextos externos podem incluem: ambiente cultural, social, 

político, legal, regulatório, financeiro, tecnológico, econômico, natural e 

competitivo, quer seja internacional, nacional, regional ou local. Alguns 

exemplos podem ser abstraídos desta fase para o contexto de TI nas 

definições para o gerenciamento de riscos considerando os critérios que: 

 Aprecie as normas utilizadas pelo governo para contratação de TI; 

 Considere os recursos (pessoas, financeiro e outros) despendidos para 

realizar o gerenciamento; 

 Atendam as normas ambientais (regional, nacional), por exemplo, para 

implantação de um data center em uma região de preservação 

ambiental na Amazônia. 

 Estabelecimento do contexto interno - Sua finalidade é identificar o 

ambiente interno no qual a organização busca atingir seus objetivos. O 

contexto interno está relacionado à gestão de risco alinhado à cultura, 

processos, estruturas e estratégias da organização. Esse contexto é o que 

pode influenciar na maneira interna a organização que gerenciará os riscos.  

 O contexto interno inclui, mas não está limitado a: governança, estrutura 

organizacional, funções e responsabilidades, cultura organizacional, normas, 

diretrizes e modelos adotados pela organização, entre outros. Alguns 

exemplos de critérios podem ser especificados para o contexto de TI:  
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 Identificar a missão, as metas e o produto que a organização 

trabalha; 

 Identificar os conhecimentos e experiências que a organização 

adquiriu em gestão de risco corporativa que possam aproveitar para 

os processos de TI; 

 Conhecimento do Plano Diretor de TI da organização ou atividades 

desenvolvidas por cada setor da organização; 

 Definição do escopo e a profundidade para avaliação de riscos. 

 Estabelecimento do contexto do processo de gestão de riscos - 

estabelece os objetivos, estratégias, escopo e os parâmetros das 

atividades da organização, ou das partes da organização em que a gestão 

de riscos está sendo aplicado. O contexto do processo de gestão de risco 

poderá variar, levando em consideração a necessidade de cada 

organização. 

  Recomenda-se que a gestão de riscos seja feita de forma 

transparente, para que seja possível justificar o uso dos recursos na 

implantação de gestão de risco pela organização. A alteração do contexto 

do processo de gestão de risco irá variar de acordo com os anseios da 

organização. Alguns exemplos podem ser descritos para o contexto de TI 

que envolvem, tais como: 

 Definir as metas e objetivos das atividades de gestão de risco 

em processos de TI; 

 Definir as responsabilidades por cada processo e outras 

responsabilidades no gerenciamento dos riscos; 

 Definir os limites que serão gerenciados os riscos, ou seja, o 

escopo, e a profundidade e amplitude de gestão de riscos; 

 Definir a atividade, processo, função, projeto, produto, serviço 

ou ativo em termos de tempo e localização; 

 Definir as metodologias de todo o processo para avaliação de 

riscos; 

 Definir as estratégias para avaliar o desempenho e a eficácia da 

gestão dos riscos. 
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 Definição dos critérios de riscos- Os critérios para avaliar os riscos, 

precisam ser definidos com a organização refletindo seus valores, 

objetivos e os recursos para essa finalidade. Alguns critérios podem ser 

impostos ou derivados de requisitos legais e regulatórios e outros 

requisitos que a organização se responsabilize.  

  Recomenda-se que esses critérios estejam alinhados à política 

de gestão de riscos da organização, definindo-os no início de qualquer 

processo de gestão de risco e analisando-os criticamente de forma 

contínua. A natureza e os tipos de causas e consequências que podem 

ocorrer, e como elas serão medidas, além de como a probabilidade será 

definida, são exemplos de fatores a serem considerados. 

 Nessa sequência, para facilitar o entendimento desta fase, foi criado um 

cenário hipotético de uma organização, com a finalidade de melhorar a 

compreensão das estratégias descritas pelo guia. O IEPA- Instituto de Educação e 

Pesquisa Araújo tem a seguinte estrutura das áreas de tecnologia da informação: 

Infraestrutura e redes, suporte e manutenção de computadores e desenvolvimento 

de sistemas, conforme demonstrado na Tabela 11. Cada setor é composto por três 

servidores, onde um deles é o coordenador.  

 As atividades desenvolvidas pelas coordenações dessa instituição tem o 

objetivo de atender as demandas acadêmicas dos alunos, professores e técnicos 

administrativos da organização. Nesse cenário, para cada setor será atribuída a 

responsabilidade de apenas dois processos, que serão as atividades desenvolvidas 

por cada coordenação. Essa limitação de atividades tem a finalidade de facilitar a 

disposição e visualização das informações nas fases posteriores. Vale salientar que 

todos esses dados são hipotéticos e têm como objetivo exemplificar de forma 

concreta como realizar as fases do guia proposto.  

Tabela 11 - Informações da Organização Exemplo 

INFORMAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO 

Nome da organização:  IEPA- Instituto de Educação e Pesquisa Araújo 

Tipo de Organização:  Organização Pública Federal 

Modalidades de Cursos Oferecidos:  Curso Técnico e Superiores 

Quantidade de Cursos Oferecidos:  32 cursos técnicos e 12 superiores 

Reitor da Instituição:  Geraldo Campos 

Diretora de TI da Organização:  Alice Fernandes 

Quantidade de professores:  149 

Quantidade de Técnicos Administrativos:  48 

Quantidade de Especialistas da Área de TI:  12 

 

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E REDES 
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Responsável:  Coordenador Reginaldo Silva 

Total de servidores do setor:  3 

Processos ou atividades desenvolvidas: 

 P1- Realizar testes de desempenho de rede; 
 P2- Identificar falhas de conexão entre dispositivos de redes. 

COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE 

Responsável:  Coordenador Sandro Sousa 

Total de servidores do setor:  3 

Processos ou atividades desenvolvidas: 

 P1- Monitorar e notificar ocorrência de mau uso de equipamento de recursos de TI; 
 P2- Efetuar instalação, configuração e atualização de softwares. 

COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

Responsável:  Coordenador Denis Farias 

Total de servidores do setor: 3 

Processos ou atividades desenvolvidas: 

 P1- Levantar Requisitos de Sistema Acadêmico; 
 P2- Realizar testes de sistemas de processo seletivo. 

 

 Após apresentado o cenário da organização hipotética, são descritas 

informações que auxiliarão no Estabelecimento do Contexto Organizacional de 

forma prática. Para a compreensão dos dados que estão nesta fase, será utilizado o 

cenário da organização “IEPA- Instituto de Ensino e Pesquisa Araújo”.  

 As informações da  Tabela 12, não se limitam aos dados apresentados, 

mas podem ser alteradas, conforme a necessidade e realidade de cada 

organização. As informações dessa tabela é um modelo que poderá ser utilizado e 

alterado, quando necessário, pelo grupo responsável pela implantação da norma 

ISO 31000 para auxiliar a gestão de riscos em processos de TI na organização. 

Algumas dessas informações são baseadas nos dados apresentados pela Tabela 

11, referente ao cenário da organização. 

Tabela 12 - Modelo Contexto Organizacional de Forma Prática 

Nome da Organização: IEPA- Instituto de Educação e Pesquisa Araújo 

1- Qual a finalidade da organização? Quais seus objetivos? 

Oferecer formação profissional técnica e superior de qualidade. Seu objetivo é preparar seus 
alunos para o mercado de trabalho. 

2- Qual é seu principal produto?  

É a oferta de educação gratuita e de qualidade que atenda as necessidades das empresas 
que precisam de profissionais qualificados. 

3- Qual é a sua missão? Para que ele existe?  

É formar seus alunos e prepará-los para o mercado de trabalho. 

4- Quais são as áreas de TI da organização? 

Infraestrutura e Redes, Manutenção e Suporte de Computadores e Desenvolvimento de 
Sistemas. 

5- Quais são as atividades de TI desenvolvidas pela TI da organização?  

Coordenação de Infraestrutura e Redes 
- Realizar testes de desempenho de rede; 
- Identificar falhas de conexão entre dispositivos de redes. 
Coordenação de Manutenção e Suporte 
- Monitorar e notificar ocorrência de mau uso de equipamento de recursos de TI; 
- Efetuar instalação, configuração e atualização de softwares. 



84 
 

Coordenação de Desenvolvimento de Sistemas 
- Levantar Requisitos de Sistema Acadêmico; 
- Realizar testes de sistemas de processo seletivo. 

6- Para quem são oferecidos esses serviços? 

Aluno, professores e técnicos administrativos. 

7- Há treinamento dos servidores em gestão de riscos de TI? 

Não há treinamento. 

8- Quais metas e objetivos relacionados à gestão de riscos em processos de TI a 
organização deseja alcançar? 

A organização deseja que todas as atividades desenvolvidas pelas áreas de tecnologia da 
informação sejam listadas e avaliadas, e caso sejam identificados processos críticos, seja 
realizada a gestão de risco de cada processo. A instituição objetiva integrar também todos 
os processos do plano diretor de TI com o modelo de gestão de riscos em processos de TI, 
com a finalidade de diminuir as atividades críticas que podem estar ocultas dos planos 
estratégicos realizados pela gestão de TI da organização. 

9- Quem serão os responsáveis pelos processos críticos identificados e tratados pela gestão 
de riscos em processos de TI? 

Será o responsável imediato (coordenador, chefe) pela área do processo crítico identificado, 
que poderá atribuir à responsabilidade a outra pessoa. 

10- Qual o escopo ou a profundidade das atividades da gestão de riscos a serem 
realizadas? 

Identificar pelo menos dois processos críticos de cada atividade desenvolvida pelo setor. 

11- Qual é o grupo responsável pela implantação do modelo de gestão de riscos em 
processos de TI da organização? 

Reginaldo Silva (Coordenador de Infraestrutura e redes), Sandro Sousa (Coordenador de 
Manutenção e Suporte) e Denis Farias (Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas). 

 

 Depois de analisadas e entendidas as principais atividades realizadas 

pela organização e as metas para implantação da norma ISO 31000, agora serão 

definidos os critérios de probabilidade e consequência dos riscos. Segundo a (ABNT, 

2009), um risco é muitas vezes expresso em termos de uma combinação de 

consequências (impacto) de um evento e a probabilidade de ocorrência associada. 

Nesse ponto de vista, o Apêndice D apresenta técnicas para o processo de 

avaliação de riscos baseados na norma 31010 (ABNT, 2012). 

 Para entender melhor a probabilidade e o impacto de um risco, será 

utilizada a matriz de “probabilidade e consequência”, pois a norma 31010 (ABNT, 

2012) considera ela amplamente aplicável para identificação, análise de riscos, e 

aplicável à avaliação de riscos, conforme demonstrado pela “Tabela 1” no Apêndice 

D.  

 A utilização da matriz de “probabilidade e consequência” também facilita a 

definição, visualização e entendimento dos critérios de riscos. Por meio dela é 

possível combinar as classificações qualitativas ou semi-quantitativas de 

consequência e probabilidade, a fim de produzir um nível de risco ou classificação 

de riscos.  
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 No caso da matriz da Tabela 13, a área da letra “A” representa um “nível 

leve” do risco, a área da letra “B” um “nível moderado”, e a área da letra “C” um 

“nível crítico”. Lembrando que essa matriz é apenas um modelo e conforme a 

necessidade da organização, pode ter suas dimensões alteradas. Nos próximos 

parágrafos, serão explicados como são definidos e calculados as áreas que 

compreendem cada nível de risco da Tabela 13. 

Tabela 13 - Modelo de Matriz probabilidade e consequência 

  CONSEQUENCIA 

  Sem impacto Leve Médio Grave Gravíssimo 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

E
 Gravíssimo A B C C C 

Grave  A B C C C 

Médio A A B C C 

Leve A A B C C 

Sem impacto A A A B C 

 
 É importante entender as definições dos critérios de probabilidade, ou 

seja, como os níveis de cada risco devem ser escalados. Segundo a norma 31010 

(ABNT, 2012), convém que a escala de consequências alcance toda faixa dos 

diferentes tipos de consequências a serem considerados (por exemplo: perda 

financeira, segurança, meio ambiente, ou outros parâmetros dependendo do 

contexto), assim como as definições, menor ou maior grau de preocupação (sem 

impacto, leve, médio grave e gravíssimo). 

 Ainda segundo a norma, a escala pode ter qualquer número de pontos, 

mas convém que as definições selecionadas sejam menos ambíguas possíveis. A 

seguir, são apresentadas as escalas da probabilidade (Tabela 14) e consequência 

(Tabela 15), definidas para o contexto do “IEPA-Instituto de Educação e Pesquisa 

Araújo”. 

Tabela 14 - Modelo de escala da Probabilidade 

 PONTUAÇÃO DESCRIÇÃO 

Raro 0,1 Inocorrência em risco improvável. 

Baixo 0,3 Relativamente pouca inocorrência em risco. 

Médio 0,5 Inocorrência do risco ocasional. 

Alto 0,7 Inocorrência do risco frequente. 

Muito Alto 0,8 Inocorrência do Risco praticamente inevitável. 

 
Tabela 15 - Modelo de escala da Consequência (impacto) 

 PONTUAÇÃO DESCRIÇÃO 

Sem impacto 0,05 Inocorrência em risco improvável. 

Leve 0,1 Relativamente pouca inocorrência em risco. 

Médio 0,2 Inocorrência do risco ocasional. 
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Grave 0,4 Inocorrência do risco frequente. 

Gravíssimo 0,8 Inocorrência do Risco praticamente inevitável. 

 
 É importante a compreensão dos resultados da relação da probabilidade 

e consequência, pois o cálculo para identificação do nível do risco, segundo a norma 

ISO 31000 (ABNT, 2009), é a relação da probabilidade (Tabela 14) e a 

consequência (Tabela 15). Nesse sentido, para exemplificar e facilitar a 

representação dos resultados do cálculo da probabilidade e consequência será 

utilizado a matriz de probabilidade e consequência.  

 Para chegar ao valor “0,04” que está localizado na linha “Muito Alto” e na 

coluna “Sem impacto”, é multiplicado o valor da escala “Muito Alto” que é “0,8” com o 

valor da escala “Sem impacto” que é “0,05”.  

 Um segundo exemplo, caso o valor da probabilidade seja “Muito Alto” e a 

consequência seja “Gravíssimo”. Nesse caso, o cálculo será “0,8” (Gravíssimo), 

multiplicado por “0,8” (Muito Alto), que resultará o valor “0,64”.  

Tabela 16 - Modelo de Matriz com a relação entre a probabilidade e consequência 

 CONSEQUENCIA 

Sem impacto Leve Médio Grave Gravíssimo 
0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

E
 Muito Alto 0,8 0,04 0,08 0,16 0,32 0,64 

Alto 0,7 0,04 0,07 0,14 0,28 0,56 

Médio 0,5 0,03 0,05 0,10 0,20 0.40 

Baixo 0,3 0,02 0,03 0,06 0,12 0,24 

Raro 0,1 0,01 0,01 0,02 0,04 0,08 

 
 Essas definições de critérios para avaliação de riscos são apenas 

exemplos que podem ser adequados, conforme a necessidade da organização. 

Utilizando os mesmos conceitos, a organização pode criar categorias específicas de 

fatores de riscos, tanto para análise da probabilidade, quanto para as consequências 

dos riscos.  

 As categorias citadas anteriormente podem ser, por exemplo: risco quanto 

à imagem da organização, financeiro, legislação, grau de exposição ao risco, e 

outros, conforme cada necessidade. Logo, a cada risco identificado será atribuído 

um valor para cada uma dessas categorias que formará uma média da probabilidade 

e também da consequência dos riscos. Não foram acrescentadas diferentes 

categorias neste contexto organizacional, pois o objetivo deste guia é apenas 

apresentar exemplos simples e de fácil entendimento. 
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 Sobre os níveis de riscos definidos para instituição IEPA, terá um status 

final que pode ser leve, moderado ou crítico, para cada processo crítico analisado, 

conforme apresentado na Tabela 17. 

Tabela 17 - Modelo de Nível do Risco 

Descrição Condição Descrição 

Leve Entre 0,01 e 0,05. É bastante improvável o risco ocorrer. 

Moderado Maior que 0,05 e menor ou igual a 0,14. É uma probabilidade ocasional de 
acontecimento do risco. 

Crítico Maior que 0,16. A chance de ocorrer é grande. 

 

 Os níveis de riscos apresentados na Tabela 17 facilitará a visualização 

dos níveis de riscos pela matriz de “probabilidade e consequência”. Agora é possível 

compreender as cores e letras apresentadas pela Tabela 13.  

 Para o IEPA não serão tratados os riscos leves, apenas os riscos 

moderados e críticos. Essas definições foram feitas pelo grupo responsável pela 

implantação da organização exemplo, conforme o cenário anteriormente 

apresentado.  

 Sobre as respostas aos riscos do IEPA, conforme demonstrado pela 

Tabela 18, para o tratamento dos riscos identificados, considerando o cenário da 

instituição, a organização pode aceitar, eliminar, transferir ou mitigar o risco.  

Tabela 18 - Modelo de Resposta ao Risco 

Tipo de 
Tratamento 

Descrição 

Aceitar Tolerar a existência do risco, sem tratativa. 

Eliminar Alterando o plano ou processo ou terminar a atividade que 
deu origem ao risco. 

Transferir Transferir o risco para terceiros. 

Mitigar Tratá-los de forma a restringi-los a um nível aceitável 
reduzindo as chances de ocorrência (probabilidade) e/ou 
impacto do evento de riscos. 

 

 Depois de estabelecidas respostas aos riscos, convém definir as 

responsabilidades dos membros ou dos grupos responsáveis pela implantação da 

norma ISO 31000, conforme recomendações da própria norma ISO 31000 (ABNT, 

2009). Assim, a Tabela 19 apresenta um modelo de papéis e responsabilidades no 

processo de gestão de riscos em processos de TI considerando o cenário do IEPA 

(Instituto de Educação e Pesquisa Araújo).  

Tabela 19 - Modelo de Papéis e Responsabilidade 

Responsáveis Descrição 

Gestor Superior da Organização Responsável por institucionalizar a gestão de riscos na 
organização e apoiar a implantação da gestão de 
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riscos em processos de TI na organização. 

Gestor Superior de TI da 
Organização 

Responsável por apoiar e acompanhar a implantação e 
do modelo de gestão de riscos em processos de TI. 

Grupo Responsável por Implantar e 
Manter a Gestão Organizacional 

Responsável por implantar e manter o modelo de 
gestão de riscos em processos de TI da organização. 

Responsável pelo Risco É o responsável pela área que o risco está ligado 
diretamente. Ele quem vai acompanhar o seu 
tratamento e acompanhamento, além de ter a 
possibilidade de atribuir à responsabilidade do risco a 
outra pessoa que esteja sobre sua supervisão.  

  
 Todas as informações constantes nas tabelas apresentadas nesta fase 

podem ser adaptadas, conforme a necessidade de cada organização. Assim, 

espera-se que as informações aqui apresentadas sejam apenas motivações para 

entendimento do propósito da segunda fase deste guia. 

 É importante ressaltar que, o contexto e as necessidades das 

organizações estão em constante atualização devido à dinâmica das necessidades e 

desafios que surgem a cada dia.  

 Ao final desta fase, espera-se que a organização esteja mais preparada 

para iniciar o trabalho de implantação da norma ISO 31000 para gestão de riscos 

para processos de TI, pois os parâmetros para medir os riscos e as devidas 

responsabilidades estarão definidos. 

5.4 Fase 3 - Identificar riscos 

A criação desta fase, conforme detalhado pela Tabela 20, justifica-se pela 

necessidade de identificar risco nos processos de TI, considerando as definições do 

contexto da organização, apresentado na fase anterior. 

Tabela 20 - Fase 3- Identificação de Riscos 

Nome da Fase: Fase 3 – Identificar Riscos 

Objetivo: Identificar os processos relacionados aos objetivos da TI que 
podem causar algum tipo de prejuízo. 

Pré-Requisito: Atendimento da Fase 1 e Fase 2. 

Responsáveis: Grupo responsável por implantar e manter a gestão de riscos de 
TI, o responsável pela área que será implantada a norma ISO 
31000 para riscos em processos de TI. 

Entrada: Identificação de processos críticos. 

Atividades: 

1. Reunir o grupo responsável pela implantação com os responsáveis por cada área 
de TI que está sendo implantada a norma ISO 31000 para gestão de riscos em 
processos de TI; 
2. Identificar a lista de atividades ou objetivos que são desenvolvidas por cada setor 
ou área, se essa não existe; 
3. Listar a cada atividade ou objetivo desenvolvido pela área os processos que são 
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críticos ou que possam causar algum tipo de prejuízo. Essa identificação pode ser 
realizada utilizando algumas das técnicas que são descritas no Apêndice D. 
Obs.: A ISO 31000 afirma que é importante que pessoas com conhecimento 
adequado sejam envolvidas na identificação de riscos, ou seja, aquelas com 
experiências nas áreas relacionadas aos riscos. 

Saída: Lista de processos críticos relacionados a cada atividade 
desenvolvida pela área de TI que está sendo implantado o modelo 
de gestão de riscos. 

Referências: ISO 31000 (ABNT, 2009); (DINIZ; SILVA; HAZIN ALENCAR, 2015); 
Apêndice D. 

  

 A identificação de riscos, segundo a norma ISO 31000 (ABNT, 2009), é o 

processo de busca, reconhecimento e descrição de riscos. Assim, essa fase tem a 

finalidade é gerar uma lista de riscos baseada nestes eventos que possam criar, 

aumentar, evitar, reduzir, acelerar ou atrasar a realização dos objetivos da 

organização. Convém lembrar que uma vez o risco não seja identificado e incluído 

nesta fase, ele não poderá ser analisado nas fases seguintes.  

 Diniz (2015), estrutura duas perguntas para facilitar a identificação de 

riscos: “O que pode acontecer se o risco ocorrer? Como e por que isso pode 

acontecer?”. 

 As ferramentas e técnicas usadas para identificar os riscos serão as 

abordados pela norma 31010 (ABNT, 2012) e descritas pelo Apêndice D. A técnica 

utilizada e recomendada para esta fase, considerando o cenário apresentado na 

segunda fase deste guia, será a entrevista semi-estruturada, porque a norma 31010 

(ABNT, 2012) considera a técnica amplamente aplicável para a identificação de 

riscos, além de proporcionar mais liberdade ao entrevistador nas discussões 

levantadas. A GesPública (GESPÚBLICA, 2013), afirma que o gerenciamento de 

risco está relacionado continuamente aos objetivos da organização.  

 Conforme o objetivo quarto da Seção 4.5, os especialistas defenderam a 

integração da gestão de riscos com os processos do Plano Diretor de TI. Dessa 

forma, todas as atividades desenvolvidas pelos setores de TI estariam alcançadas 

pela norma ISO 31000 para gestão de riscos em processos de TI. Logo, os riscos 

identificados nesta fase foram os processos críticos relacionados às atividades das 

coordenações (infraestrutura e rede, manutenção e suporte e desenvolvimento de 

sistemas) apresentados pelo cenário da segunda fase, conforme apresentado na 

Tabela 11.  
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 Neste cenário, para cada atividade dos setores foi identificado um risco, 

mas isso não impede que cada atividade tenha mais de um processo crítico. A 

técnica utilizada para identificação dos riscos foi uma entrevista semi-estruturada, 

conforme o detalhamento no Apêndice D, pelo grupo responsável por implantar e 

manter a gestão de risco e os servidores de cada coordenação.  

 Conforme demonstrado na Tabela 21, cada coordenação pode auxiliar 

nessa identificação de riscos por meio de suas experiências e informações históricas 

(e-mails com informações de eventos críticos, reclamação de um usuário pelo 

sistema de chamados e outros). 

Tabela 21 - Relação das atividades das coordenações com processos críticos 

Coordenação Atividades Processos Críticos 
Coordenação de 
Infraestrutura e Redes 

Realizar testes de desempenho 
de rede. 

A ferramenta utilizada para realizar o 
teste venceu a licença e se mostra 
ineficiente para testar o desempenho 
da rede. 

Coordenação de 
Infraestrutura e Redes 

Identificar falhas de conexão 
entre dispositivos de redes. 

Parada inesperada nos sistemas que 
utilizam a rede. 

Coordenação de 
Manutenção e Suporte 

Monitorar e notificar ocorrência 
de mau uso de equipamento de 
recursos de TI. 

Roubo de periféricos (mouse e 
teclado) utilizados nos laboratórios. 

Coordenação de 
Manutenção e Suporte 

Efetuar instalação, configuração 
e atualização de softwares. 

Perca de arquivo devido infecção de 
vírus no computador. 

Coordenação de 
Desenvolvimento de 
Sistemas 

Levantar Requisitos de Sistema 
Acadêmico. 

Falta de entendimento de requisito do 
módulo de pré-matrícula. 

Coordenação de 
Desenvolvimento de 
Sistemas 

Realizar testes de sistemas de 
processo seletivo. 

Indisponibilidade do sistema no 
período de vestibular quando muitos 
alunos estão usando ao mesmo 
tempo. 

 
 Recomenda-se também o envolvimento do time e técnicas como 

workshop e Delpi para esta fase. 

 Desta forma, ao final desta fase espera-se que seja gerada uma lista 

(recomenda-se a utilização de uma planilha que facilitará as adequações nas 

próximas fases) abrangente das fontes de riscos e eventos que possam impactar 

nos objetivos em áreas que estão implantando a norma ISO 31000 para gestão de 

risco em processos de TI, conforme modelo apresentado na Tabela 21. 

5.5 Fase 4- Analisar riscos 

A criação desta fase, conforme detalhado na Tabela 22, consolida-se pela 

necessidade de analisar os riscos identificados na fase anterior. 

Tabela 22 - Fase 4- Analisar Riscos 

Nome da Fase: Fase 4 – Analisar Riscos 
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Objetivo: Analisar os riscos identificados pela Fase 3. 

Pré-Requisito: Atendimento da Fase 1, Fase 2 e Fase 3. 

Responsáveis: Grupo responsável por implantar e manter a gestão de riscos, 
responsável da área que será implantada a norma ISO 31000 
para gestão de riscos em processos de TI. 

Entrada: 1. Reunião com os responsáveis das áreas de TI; 
2. Identificação de fatores que afetam a probabilidade e a 
consequência de cada risco identificado. 

Detalhamento da fase: 

1. Reunir o grupo responsável pela implantação com os responsáveis de cada área 
de TI que está sendo implantado à norma ISO 31000 para gestão de riscos em 
processos de TI; 
2. Analisar a lista de processos críticos identificados pela terceira fase (5.4), e 
discutir suas possíveis fontes de riscos e consequências caso ocorra; 
3. Definir os níveis de probabilidade e consequência de cada processo crítico 
identificado. Nesta fase, são apresentados exemplos práticos para seu 
entendimento. 

Saída: Lista de riscos com as respectivas probabilidade e 
consequência 

Referências: ISO 31000 (ABNT, 2009); Matriz de probabilidade e 
consequência 

 
 Depois de identificados os riscos na fase anterior, o objetivo desta fase, 

segundo a norma ISO 31000 (ABNT, 2009), é realizar a sua análise, que 

compreende o entendimento das causas e fontes de riscos, e as possíveis 

consequências, mesmo que sejam positivas ou negativas, além da probabilidade 

que essas consequências possam ocorrer. Essa análise pode ser qualitativa, semi-

qualitativa ou quantitativa, conforme o detalhamento na revisão bibliográfica na 

Seção 2.3.3. 

 Nesta etapa, recomenda-se uma combinação da classificação qualitativa 

e semi-qualitativa de consequências e probabilidade devido à utilização da matriz de 

probabilidade e consequência, conforme a norma 31010 (ABNT, 2012), que 

recomenda técnicas para o processo de avaliação de riscos, e porque ela permite 

que os fatores essenciais que provocam o risco sejam evidenciados de forma mais 

transparente. 

 Assim, esse é o momento em que o coordenador de cada área define as 

consequências e probabilidade de cada risco anteriormente identificados, conforme 

demonstrado pela Tabela 23.  

 O oitavo objetivo (realizar avaliação e análise de riscos apoiada por grupo 

de especialistas) da Seção 4.5, apoia a utilização dessa técnica para análise dos 

riscos. Os detalhes para chegar às escalas de consequência e probabilidade podem 
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ser consultados por meio das Tabela 14 e Tabela 15. A Tabela 16 auxilia na 

identificação dos cálculos do nível de cada risco. 

Tabela 23 - Lista de Riscos Analisados 

Processos críticos Consequência Probabilidade Nível do Risco 

A ferramenta utilizada para realizar o teste 
venceu a licença e se mostra ineficiente para 
testar o desempenho da rede. 

Médio Muito Alto Crítico 

Parada inesperada nos sistemas que utilizam 
a rede. 

Leve Alto Moderado 

Roubo de periféricos (Mouse e teclado) 
utilizados nos laboratórios. 

Leve Raro Leve 

Perda de arquivo devido infecção de vírus no 
computador. 

Gravíssimo Muito Alto Crítico 

Falta de entendimento de requisito do módulo 
de pré-matrícula. 

Médio Médio Moderado 

Indisponibilidade do sistema no período de 
vestibular quando muitos alunos estão 
usando ao mesmo tempo. 

Leve Alta Moderado 

 
 Por fim, espera-se que ao final dessa etapa seja possível entender o 

impacto e gravidade dos riscos envolvidos nos processos de TI, identificar os fatores 

que afetam as probabilidades e consequências, e o nível de risco de cada processo.  

5.6 Fase 5 - Avaliar riscos 

A criação desta fase, detalhada pela Tabela 24, consolida-se pela necessidade de 

avaliar os riscos, conforme a análise de riscos da fase anterior. 

Tabela 24 - Fase 5- Avaliar Riscos 

Nome da Fase: Fase 5 – Avaliar Riscos 

Objetivo: Tomar decisão sobre os riscos avaliados com base nos 
resultados da análise de riscos. 

Pré-Requisito: Atendimento da Fase 1, Fase 2, Fase 3 e Fase 4. 

Responsáveis: Grupo responsável por implantar e manter a gestão de riscos de 
TI, responsável da área que será implantada a norma ISO 
31000 para gestão de riscos em processos de TI. 

Entrada: Lista de riscos analisados com níveis de valores e critérios para 
sua avaliação. 

Atividades: 

1. Reunir o grupo responsável pela implantação com os responsáveis de cada área 
de TI, que está sendo implantada à norma ISO 31000 para gestão de riscos em 
processos de TI; 
2. Comparar o nível de risco encontrado durante o processo de análise com 
critérios de riscos estabelecidos quando o contexto foi considerado; 
3. Ordenar os processos utilizando os critérios e tolerâncias definidos no contexto 
organizacional; 
4. Decidir se aceitar ou não o tratamento do risco de cada processo avaliado.  

Saída: Lista de riscos ordenados por prioridade de tratamento 

Referências: ISO 31000 (ABNT, 2009). 
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 A avaliação de risco, segundo a norma ISO 31000 (ABNT, 2009), é 

realizada posteriormente à análise de riscos, que por meio dos resultados auxiliará 

no tratamento e na tomada de decisões da organização. Assim, também podendo 

definir prioridades para o tratamento dos riscos de decisões da organização, bem 

como para o tratamento dos riscos. Essa avaliação poderá ser feita com base na 

comparação entre o nível de risco encontrado durante o processo de análise, e os 

critérios de riscos estabelecidos, segundo o exemplo de contexto organizacional, 

apresentados pela segunda fase. Por meio dessa comparação, pode ser identificado 

o tratamento mais adequado para cada situação. 

 Segundo a norma 31010 (ABNT, 2012), a avaliação de riscos utiliza a 

compreensão de risco, obtida durante a análise de riscos para auxílio na tomada de 

decisões sobre as futuras ações. Essa decisão de entrada leva em considerações 

éticas, legais, financeiras e outras, incluindo as percepções do risco, se o risco 

necessita de tratamento e as definições de prioridades para o seu tratamento. 

 Para a avaliação dos riscos é recomendado uma reunião com as 

coordenações relacionadas aos riscos, momento esse em que serão revistos e 

avaliados os riscos anteriormente analisados. 

 Conforme a fase 2, que trata sobre o contexto organizacional, o grupo 

responsável pela implantação definiu que os processos com status “leve”, não terão 

tratamento. Logo, conforme apresentado na Tabela 25, todos os riscos foram aceitos 

para tratamento, menos o risco “roubo de periféricos” que foi avaliado como “leve”. É 

importante destacar que essa decisão pode não ser a melhor para esse contexto, 

porque esse é apenas um exemplo para auxiliar o entendimento da classificação de 

riscos. Os riscos também foram priorizados, considerando primeiro, os processos 

críticos e posteriormente os moderados, conforme demonstrado pela Tabela 25. 

Tabela 25 - Lista de Riscos Avaliados 

Processos críticos Consequência Probabilidade Nível do 
Risco 

Aceitar 
tratamento 

A ferramenta utilizada para realizar o 
teste teve a licença vencida e se 
mostra ineficiente para testar o 
desempenho da rede. 

Médio Muito Alto Crítico Sim 

Perda de arquivo devido à infecção 
de vírus no computador. 

Gravíssimo Muito Alto Crítico Sim 

Parada inesperada nos sistemas 
que utilizam a rede. 

Leve Alto Moderado Sim 

Falta de entendimento de requisito 
do módulo de pré-matrícula. 

Médio Médio Moderado Sim 

Indisponibilidade do sistema no 
período de vestibular quando muitos 

Leve Alta Moderado Sim 
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alunos estão usando ao mesmo 
tempo. 

Roubo de periféricos (Mouse e 
teclado) utilizados nos laboratórios. 

Leve Raro Leve Não 

 
 Espera-se, que ao final desta fase, seja criada uma lista (planilha 

atualizada anteriormente criada) com os processos que precisam ser tratados e 

priorizados. É importante que leve em consideração os critérios anteriormente 

definidos no estabelecimento do contexto e as tolerâncias dos riscos.  

5.7 Fase 6 - Tratar riscos 

A criação desta fase, conforme detalhado pela Tabela 26, consolida-se pela 

necessidade de tratar os riscos avaliados na fase anterior. 

Tabela 26 - Fase 6- Tratar Riscos 

Nome da Fase: Fase 6 – Tratar Riscos 

Objetivo: Tratar os processos críticos que podem causar prejuízos para a 
organização. 

Pré-Requisito: Atendimento da Fase 1, Fase 2, Fase 3, Fase 4 e Fase 5. 

Responsáveis: Grupo responsável por implantar e manter a gestão de riscos de 
TI, responsável da área que será implantada a norma ISO 
31000 para gestão de riscos em processos de TI. 

Entrada: Lista de riscos avaliados 

Atividades: 

1. Reunir o grupo responsável pela implantação com os responsáveis de cada área 
de TI que está sendo implantada à norma ISO 31000 para gestão de riscos em 
processos de TI; 
2. Apresentar a lista de processos críticos com o nível de riscos; 
3. Responder cada risco aceitando ou não o seu tratamento; 
4. Definir um tratamento para cada processo crítico; 
5. Atribuir um responsável pelo acompanhamento do processo crítico. 

Saída: Lista dos riscos com a descrição de tratamento e responsável 
por cada risco. 

Referências: ISO 31000 (ABNT, 2009) 

 
 Depois que os riscos foram identificados (fase 3), analisados (fase 4) e 

avaliados (fase 5), o objetivo desta fase, segundo a norma ISO 31000 (ABNT, 2009), 

é tratá-los. Isso consiste em envolver a seleção de uma ou mais opções para 

modificar os riscos e a implementação dessas opções.  

 O tratamento de riscos envolve um processo cíclico composto por: 

avaliação do tratamento de riscos já realizados e decisão se os níveis residuais são 

toleráveis. Caso contrário, deverá ser definido e implementado um novo tratamento 

para avaliação de sua eficácia. As opções de tratamento de riscos não são 
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necessariamente exclusivas ou adequadas em todas as circunstâncias. As opções 

podem incluir os seguintes aspectos, conforme as definições do contexto da 

organização: aceitar, eliminar, transferir ou mitigar, que são detalhados na Tabela 

18.  

 A seleção das opções de tratamento de riscos, segundo a norma ISO 

31000 (ABNT, 2009), tem como objetivo equilibrar os custos e os esforços de 

implementação, e os benefícios decorrentes, relativos a requisitos legais, 

regulatórios ou quaisquer outros.  A Tabela 27 descreve um modelo de plano de 

tratamento que tem o objetivo de apresentar como as ações de tratamento serão 

escolhidas e implementadas. Para esse tratamento, foram consideradas as 

definições da segunda fase deste guia que trata sobre o contexto organizacional. 

 Essas definições de tratamento e resposta aos riscos são importantes, 

levando-se em consideração a experiência de toda equipe da área relacionada ao 

risco, por meio de reuniões, entrevistas, e outros. Além, da utilização de base de 

dados de eventos críticos anteriores para auxiliar no suporte das decisões. 

 Seguindo a recomendação da norma ISO 31000 (ABNT, 2009), e levando 

em consideração o objetivo terceiro (Definir as responsabilidades das partes 

interessadas) da Seção 4.5 desse trabalho, esta fase também define os 

responsáveis de cada processo a ser tratado. Nesse caso, a norma ISO 31000 

(ABNT, 2009) recomenda que o responsável pelo risco seja o mesmo responsável 

pela área. 

Tabela 27 - Lista de Riscos Tratados 

Processos críticos Nível do 
Risco 

Resposta 
ao Risco 

Descrição do 
Tratamento 

Responsável 

A ferramenta utilizada para 
realizar o teste teve a licença 
vencida e se mostra ineficiente 
para testar o desempenho da 
rede. 

Crítico Aceitar Instituição não tem 
recursos para adquirir 

nova ferramenta. 

Coordenador de 
Infraestrutura e 

Redes 

Perda de arquivo devido à 
infecção de vírus no 
computador. 

Crítico Mitigar Criar procedimento 
para criação de rotinas 

automatizadas para 
verificação de vírus. 

Coordenação de 
suporte e 

manutenção 

Parada inesperada nos 
sistemas que utilizam a rede. 

Moderado Mitigar Revisar todos os 
equipamentos 

utilizados pela na rede 
(Hubs, Switches e 

Placas de redes) para 
identificar possíveis 

problemas. 

Coordenador de 
Infraestrutura e 

Redes 

Falta de entendimento de 
requisito do módulo de pré-
matrícula. 

Moderado Mitigar Aperfeiçoar documento 
modelo de requisitos 

para detalhar as 

Coordenação de 
Desenvolvimento 

de Sistemas 
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necessidades do 
usuário. 

Indisponibilidade do sistema 
no período de vestibular 
quando muitos alunos estão 
usando ao mesmo tempo. 

Moderado Transferir Criar procedimento 
para realização de 

simulação de 
desempenho, carga ou 
stress antes de colocar 

o sistema em 
produção. 

Coordenação de 
Desenvolvimento 

de Sistemas 

 
 Ao final desta fase, espera-se que seja criada uma lista (planilha 

atualizada anteriormente criada) com todos os riscos, com a identificação dos 

tratamentos (exemplo: Aceitar, modificar, evitar ou transferir) considerando o 

equilíbrio dos custos e esforços para as definições de possíveis soluções, e os 

responsáveis por cada risco. 

5.8 Atividade 7 - Comunicar 

Tabela 28 - Comunicar 

Nome da 
Atividade: 

Comunicar 

Objetivo: Estabelecer a comunicação entre as partes interessadas sobre 
eventos que ocorram entre as fases deste guia. 

Pré-Requisito: Não se aplica. 

Responsáveis: Grupo responsável por implantar e manter a gestão de riscos de 
TI, responsável da área que será implantada a norma ISO 
31000 para gestão de riscos em processos de TI. 

Entrada: Emissor comunica um ou vários eventos 

Atividades: 

1. O emissor (responsáveis ou outros atores envolvidos na implantação) de uma 
fase informa ao receptor algum tipo de evento (exemplos: um risco eminente, 
alteração do contexto); 
2. O receptor recebe as informações e toma as providências necessárias.  

Saída: Receptor recebe informação do emissor e toma as devidas 
providências; registro da comunicação e ação correspondente. 

Referências: ISO 31000 (ABNT, 2009) 

 
 Silva (2012) relata que esta atividade deve estar presente em todo 

processo de gestão de riscos. A ISO 31000 (ABNT, 2009) sugere que o plano de 

comunicação seja desenvolvido no estágio inicial. 

 Nesse sentido, para implantar a gestão de riscos em processos de TI, 

convém o alinhamento da comunicação da parte responsável pela implantação da 

norma ISO 31000 para gestão de riscos em processos de TI com as partes 

interessadas da organização. Por exemplo, o alinhamento da comunicação do grupo 

responsável pela segunda fase com o grupo responsável pela terceira fase. Essa 
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comunicação pode evitar a falta de entendimento de eventuais processos críticos 

que possam comprometer o alcance dos objetivos da organização. 

 Assim, esse alinhamento ou entendimento contribui para assegurar que 

os riscos sejam identificados adequadamente em áreas diferentes do processo 

impactado assegurando que os diferentes pontos de vistas sejam considerados, 

levando o entendimento dos critérios de riscos e sua avaliação. 

 O objetivo sétimo da Seção 4.5, defende a importância de compartilhar 

com as partes interessadas informações sobre a evolução dos riscos identificados e 

gerenciados. Essa evolução pode aperfeiçoar e melhorar o modelo implantado, 

porque o responsável pelo risco poderá retroalimentar as informações dos riscos e 

colaborar com uma gestão de riscos mais eficaz, conforme recomendação do 

objetivo seis da Seção 4.5. 

 A comunicação com possíveis eventos (por exemplo: atualização de um 

risco ou seu nível) de gestão para risco em processos de TI podem ser enviadas 

periodicamente aos interessados, deixando todos os envolvidos sempre atualizados 

sobre as adequações. 

 Segundo a norma ISO 31000 (ABNT, 2009), é importante que a 

comunicação interna e externa seja eficaz para assegurar que os responsáveis pela 

implementação do processo de gestão de risco e as partes interessadas 

(responsáveis pelas áreas dos riscos) compreendam os fundamentos sobre os quais 

as decisões serão tomadas e ações específicas requeridas. 

 Conforme cenário e o contexto organizacional da organização IPEA, 

seguem alguns exemplos para facilitar o entendimento desta atividade: 

 O responsável por um determinado risco entende que o seu nível é “Crítico” 

não condiz com a realidade da organização. Nesse caso, o responsável 

poderá enviar uma comunicação (e-mail, memorando ou comunicação em 

uma reunião) para que o grupo responsável reavalie o contexto da 

organização, e se for o caso, altere a pontuação das consequências e 

probabilidade para atender a realidade da organização; 

 A comunicação entre as coordenações de “Suporte e Manutenção” e 

“infraestrutura e redes” sobre o risco “perda de arquivo devido infecção de 

vírus no computador”. Nesse caso, a resolução ou tratamento do risco pode 

ser feita em conjunto, tanto com a atualização do antivírus pela coordenação 
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de suporte, quanto pelo fechamento de portas que contribuam com a infeção 

de vírus pela coordenação de infraestrutura e redes. 

 Os exemplos anteriores são motivações para entendimento desta 

atividade. Assim, cada organização pode adotar as estratégias de comunicação 

específicas, conforme suas necessidades. Ao final desta atividade, pretende-se que 

se tenha uma comunicação eficiente entre as etapas da gestão de riscos e seus 

envolvidos. 

5.9 Atividade 8 - Monitorar e analisar criticamente 

Tabela 29 - Monitorar e analisar criticamente 

Nome da 
Atividade: 

Monitorar e Analisar Criticamente 

Objetivo: Melhorar e aperfeiçoar criticamente todo processo de gestão de 
riscos da organização. 

Pré-Requisito: Não se aplica. 

Responsáveis: Grupo responsável por implantar e manter a gestão de riscos de 
TI, responsável pela área que será implantada a norma ISO 
31000 para gestão de riscos em processos de TI. 

Entrada: Registros de eventos negativos e positivos identificados nas 
demais fases do guia. 

Detalhamento da fase: 

1. Análise dos registros negativos e positivos identificados nas fases de gestão de 
riscos; 
2. Revisar cada fase e as estratégias ou as definições relacionadas ao evento 
registrado para realizar a gestão dos processos críticos, e se for o caso alterar os 
critérios de análise de riscos, permitindo assim a melhoria contínua de todo 
processo de gestão de riscos, considerando a necessidade de cada organização.  

Saída: Encaminhamento das demandas para melhoria contínua ao 
grupo responsável por implantar e manter a gestão de riscos em 
processos de TI. Avaliar o gerenciamento de riscos, se as 
estratégias estão sendo aplicadas e qual o impacto gerado. 

Referências: ISO 31000 (ABNT, 2009); 

 
 Assim como na atividade de comunicação, esta atividade está ligada a 

todas as fases (fase dois a fase seis) da gestão de riscos. Deste modo, convém que 

ela seja planejada como parte do processo de gestão de riscos e envolve a 

checagem ou vigilância regular. Essa monitoração e análise podem ser cíclicas ou 

acontecer em resposta a um fato específico. A definição das responsabilidades 

relativas ao monitoramento e a análise crítica precisam ter sido definidas.  

 Faz-se necessário que os processos de monitoramento e análise crítica 

da organização alcancem todos os aspectos da gestão de riscos. Assim, esta 
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atividade tem o objetivo de garantir que os controles sejam eficazes e eficientes no 

projeto e na operação para:  

 Adquirir conhecimentos adicionais para aperfeiçoar o processo de avaliação 

de riscos;  

 Estudar os eventos, mudanças e sucessos; 

 Estudar tendências e fracassos e aprender com eles; 

 Identificar mudanças no contexto externo e interno, incluindo alterações nos 

critérios de riscos; 

 Detectar os riscos emergentes. 

 O grupo responsável por implantar e manter a gestão de riscos da 

organização precisa estar em contato com os setores ou coordenações 

responsáveis pela gestão de risco. Logo, esses contatos podem ser feitos por meio 

de reuniões com a finalidade de gerar diálogos, acerca de possíveis melhorias que 

possam contribuir para o aperfeiçoamento contínuo do processo de gestão de riscos.  

 Segue um exemplo para facilitar o entendimento desta atividade: o grupo 

responsável por realizar a gestão de riscos identifica que os critérios definidos para 

realizar a gestão de riscos foram insuficientes, visto que, a organização não dispõe 

de recursos para assumir determinados níveis de riscos. Logo, o grupo responsável 

pode propor, com aceite da gestão superior, uma alteração dos níveis de riscos que 

a organização consegue assumir.  

 Esses conhecimentos, apresentados nesta atividade, poderão aperfeiçoar 

as atividades e aumentar a profundidade de análise dos riscos, levando em 

consideração as necessidades e as condições da organização. Logo, contribuindo 

para que as organizações possam sempre estar atualizadas e preparadas para 

romper os desafios de possíveis processos críticos que podem atingi-la. 

 Conforme contexto apresentado na Tabela 29, ao final desta etapa 

objetiva-se ter informações e experiências que auxiliem na melhoria de todo o 

processo de gestão de riscos da organização.  

5.10  Lições aprendidas 

O sucesso da implantação da norma ISO 31000, para gestão de riscos em 

processos de TI, depende do entendimento da norma e do equilíbrio entre o as 

soluções oferecidas pela gestão de riscos, e às necessidades da organização. 
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Portanto, este guia de apoio à implantação da norma ISO 31000 para gestão de 

riscos em processos de TI facilita o entendimento da definição do contexto da 

organização para análise de processos que realmente sejam críticos e essenciais 

para organização, e uma quantidade de riscos que a organização consiga gerenciar 

com qualidade.  

 Isso se justifica, porque a definição de um contexto fora do alcance da 

organização, com o registro de riscos em excesso ou a tentativa de resolvê-los todos 

de uma vez, poderá provocar um colapso nas atividades desenvolvidas pela 

organização. Logo, podendo procrastinar atividades que realmente precisam ser 

desenvolvidas e inviabilizar a implantação da norma ISO 31000 para gestão de 

riscos em processos de TI na organização.  

 Por esse motivo, convém que os riscos sejam levantados e priorizados, 

levando em consideração os níveis de risco que a organização consegue assumir, e 

os recursos disponíveis (pessoas, infraestrutura e outros) para sua efetiva 

implantação e posterior manutenção. Nesse sentido, este guia pode facilitar a 

implantação da norma ISO 31000, porque considera as reais necessidades da uma 

organização pesquisada, conforme objetivos mostrado na Seção 4.5, e a relação 

desses objetivos e as fases deste guia que é apresentado pela Tabela 7. 

5.11 Comparação com Trabalhos Relacionados 

Com objetivo de reconhecer as lacunas que foram identificadas como oportunidades, 

realizou-se uma análise comparativa entre o guia proposto e trabalhos que mais se 

aproximaram do tema publicados na literatura. Esta semelhança observada foi 

quanto às normas utilizadas como referência e as estratégias utilizadas para a sua 

criação, além dos aspectos que facilitam o uso do guia produzido para apoio à 

implantação da norma ISO 31000 para gestão de riscos em processos de TI. 

Tabela 30- Comparação de outros trabalhos a proposta desta pesquisa. Elaboração própria. 
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Utilização da norma ISO 31000 como referência. X X X  X 

Facilidade na utilização do guia para implantação do modelo de 
gestão de riscos. 

   X X 
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O guia aborda a gestão de riscos em processos de TI. X   X X 

O guia aborda a identificação de Riscos. X X X X X 

O guia aborda a avaliação de Riscos.  X X X X 

O guia aborda a análise de Riscos.  X X X X 

O guia aborda o tratamento de Riscos.  X X X X 

O conteúdo do guia aborda conhecimentos que contribuem com a 
tomada de decisão do gestor superior da organização sobre 
continuidade da implantação do modelo de gestão de riscos em 
processos de TI. 

    X 

O guia fornece conteúdo de forma sistemática, com exemplos 
práticos das áreas de TI para facilitar o entendimento de cada 
fase. 

    X 

 
 A seguir, são comparados os resultados da proposta desta pesquisa com 

outros quatro trabalhos que auxiliam a implantação de gestão de riscos, conforme 

apresentado na Tabela 30. 

 Netto (2013), em dissertação de mestrado, propõe um artefato de 

identificação de riscos para auxiliar a criação de termos de referências nas 

contratações de TI na Administração Pública Federal utilizando os preceitos da ISO 

31000 (ABNT, 2009) e ISO 31010 (ABNT, 2012). O trabalho segue uma sequência 

lógica de passos com entendimento auxiliado por mapas mentais, porém cria um 

artefato apenas para a fase que auxilia a identificação de riscos para contratações 

de TI. Logo, o trabalho não aborda a parte de avaliação, análise e tratamento de 

riscos.  

 Silva (2012), em dissertação de mestrado, propõe um guia para auxiliar a 

gestão de riscos na fase de seleção de projetos utilizando como base parte da ISO 

31000 (ABNT, 2009). As etapas de identificação, análise e tratamento de risco estão 

apresentadas de forma detalhada. Sua proposta tem a finalidade de selecionar 

projetos específicos para área de engenharia civil.  

 Diniz et al. (2015), em um artigo, cria um modelo de gerenciamento de 

riscos para empreendimentos industriais, e utiliza como base o modelo da norma 

ISO 31000 (ABNT, 2009). O modelo é de fácil entendimento, porém com 

informações superficiais sobre cada etapa de identificação, análise e tratamento de 

riscos. A proposta está voltada apenas para área de engenharia de produção. 

 Ferreira (2016), em dissertação de mestrado, propõe a criação de uma 

metodologia para gestão de riscos de forma integrada ao ciclo de vida BPM 

(Business Process Management) e utiliza como referência o modelo COSO. A 

ferramenta desenvolvida pelo trabalho proporciona uma facilidade para o 
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gerenciamento de riscos, mas ela não apresenta uma forma prática com auxílio de 

um guia para implantação do modelo.  

 Assim, para todos os trabalhos anteriores, não foram identificadas 

estratégias que apoiem a implantação do modelo ISO 31000 (ABNT, 2009) para 

gestão de riscos em processos de TI de forma sistematizada, com exemplos 

simples e práticos com objetivo de mostrar “como” fazer. Seus resultados também 

não proporcionaram conhecimentos para auxiliar os gestores das organizações a 

decidirem sobre a implantação ou não do modelo de gestão de riscos de forma 

mais consciente, conforme a proposta da primeira fase do guia.   

 Por fim, entende-se que a norma ISO 31000 implantada com apoio do 

guia proposto por este trabalho terá maior eficácia e eficiência, proporcionando o 

aperfeiçoamento dos serviços oferecidos internamente (qualidade no atendimento 

ao usuário, maior segurança na realização de compras de computadores, dentre 

outros) e externamente (emissão de certificados pela internet ou comprovante de 

matrícula, disponibilidade dos serviços de sistema acadêmico, aperfeiçoamento da 

segurança da rede, entre outros) pela organização. 

5.12  Síntese do Capítulo 

Este capítulo apresentou um guia composto por 6 (seis) fases e 2 (duas) atividades 

com objetivo de auxiliar a implantação da norma ISO 31000 para gestão de risco em 

processos de TI em organizações públicas. A primeira fase permite uma noção ou 

direcionamento para as organizações que tem interesse em implantar a norma para 

gestão de riscos em seus processos de TI.   

 O restante das fases trata sobre a gestão e controle de riscos em 

processos de TI. E por fim, as lições aprendidas com recomendações importantes 

para as organizações que desejam iniciar a implantação da norma ISO 31000 para 

gestão de riscos em processos de TI e a comparação de trabalhos semelhantes. O 

próximo capítulo será a avaliação deste guia. 
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6 Avaliação do Guia Proposto 

Este capítulo tem a finalidade de avaliar o guia proposto por essa pesquisa. Para 

essa avaliação será utilizado um questionário, conforme detalhes da Seção 3.3.4, 

que se fundamenta no modelo de aceitação da tecnologia (Technology Acceptance 

Model – TAM) de Davis (1989) e o questionário disponível pelo Apêndice E. Ao final 

deste capítulo será possível identificar as contribuições que foram percebidas por 

especialistas de áreas da tecnologia da informação. 

6.1 Visão Geral 

A condução da avaliação do guia proposto, por esse trabalho, foi realizada em 

organizações públicas com características semelhantes à instituição pesquisada, 

conforme detalhes apresentado na seção 4.1. A avaliação foi realizada com 

especialistas da área da TI (tecnologia da informação) que atuam ou atuaram em 

funções estratégicas de gestão.  

 Os resultados da avaliação demostram que a percepção dos 

respondentes em relação ao guia proposto por esse trabalho foi positiva sobre a 

perceptiva da utilidade e facilidade de uso, logo, é favorecido a sua intenção de uso. 

Nas próximas seções serão aprofundados os resultados alcançados pela avaliação. 

6.2 Avaliação das variáveis externas sobre a influência da utilidade 
percebida e a facilidade de uso percebida 

Esta seção tem como objetivo identificar as variáveis externas ou as percepções dos 

participantes sobre a importância da gestão de riscos em processos de TI para as 

organizações (DAVIS, 1989). A Tabela 31 apresenta as questões que foram criadas 

para avaliação de variáveis externas sobre a influência da utilidade percebida e a 

facilidade de uso percebida. Para cada questão, os participantes tiveram as 

seguintes opções de respostas: “Concordo plenamente”, “Concordo parcialmente”, 

“Nem concordo, nem discordo”, “Discordo parcialmente”, “Discordo totalmente”, além 

de uma opção para comentários complementares. 

Tabela 31 - Questões relacionadas às variáveis externas sobre a influência da utilidade 
percebida e a facilidade e uso percebida 

ID Questões 

01 Gerenciar riscos em processos de TI é importante para evitar que eventuais falhas 
representem fortes impactos nos objetivos da organização. 

02 Gerenciar riscos em processos de TI é importante para permitir que a organização 



104 
 

aproveite melhor suas oportunidades. 
03 O ambiente interno da organização exerce grande influência na gestão de riscos em 

processos de TI. 
 
 A avaliação dessas respostas tem uma importância expressiva, porque a 

partir das respostas dos avaliadores, conforme demonstrado na Tabela 32, foi 

possível identificar a influência das variáveis externas sobre a influência da utilidade 

percebida e a facilidade de uso percebida do guia proposto por esta dissertação. 

Tabela 32 – Distribuição dos resultados das variáveis externas sobre a influência da utilidade 
percebida e a facilidade e uso percebida do guia 

Respostas 

Questões Concordo 
Plenamente 

Concordo 
Parcialmente 

Nem concordo 
nem discordo 

Discordo 
Parcialmente 

Discordo 
Plenamente 

01 85,7% 14,3% 0% 0% 0% 

02 57,1% 42,9% 0% 0% 0% 

03 85,7% 14,3% 0% 0% 0% 

Média 76,16% 23,83% 0% 0% 0% 

 
 Em relação às variáveis externas sobre a influência da utilidade percebida 

e a facilidade de uso percebida, pode-se destacar que 85,7% dos entrevistados 

“concordam plenamente” com a questão 01: "Gerenciar riscos em processos de TI é 

importante para evitar que eventuais falhas representem fortes impactos nos 

objetivos da organização”. Sobre a questão 03: “O ambiente interno da organização 

exerce grande influência na gestão de riscos em processos de TI”, 85,7% dos 

entrevistados “concordaram plenamente” sobre ela. Já a questão 02: ”Gerenciar 

riscos em processos de TI é importante para permitir que a organização aproveite 

melhor suas oportunidades.” foi satisfatória, porém com um resultado um pouco 

inferior em relação às citadas anteriormente, pois apenas 57,1% dos entrevistados 

concordam plenamente com ela. O motivo desse resultado menos expressivo, talvez 

esteja motivado pela visão dos avaliadores que entendem que gestão de riscos em 

processos de TI não seja exclusiva para aproveitar as oportunidades. 

 Os avaliadores apresentaram algumas observações sobre essas 

questões: 

“Acho que gerenciar riscos não necessariamente é importante para evitar os 

impactos, uma vez que há impactos inevitáveis. Mas, gerenciar risco é 

importante para planejar ações de contingenciamento caso os impactos 

ocorram”. 

“Institucionalizar a gestão de riscos é fundamental para evitar impactos de 

diversas magnitudes”. 
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“Devo ressaltar que quando se trata se instituições que sofrem com a 

política, esses impactos são ainda maiores, visto que a mudança em 

liderança impactam diretamente os objetivos da TI, que por sua vez deverá 

se adaptar aos novos objetivos e demandas”. 

“O ambiente interno define os fluxos e responsáveis, fatores muito 

importantes na gestão de riscos”. 

 Diante das informações expostas pelos especialistas, foi possível verificar 

a importância da gestão de riscos em processos de TI para que as organizações 

aproveitem melhor as oportunidades e evitem possíveis falhas que possam impactar 

os objetivos das organizações.  

6.3 Facilidade de Uso Percebida 

Esta seção teve a finalidade de identificar o grau em que o entrevistado acredita que 

utilizar o guia proposto não envolverá esforços (DAVIS, 1989). A Tabela 33 

demonstra as questões que foram criadas para avaliar o aspecto “facilidade de uso 

percebida”. Para cada questão, os participantes tiveram as seguintes opções de 

respostas: “Concordo plenamente”, “Concordo parcialmente”, “Nem concordo, nem 

discordo”, “Discordo parcialmente”, “Discordo totalmente”, além de uma opção para 

comentários complementares. 

Tabela 33 - Questões Relacionadas à Facilidade de Uso Percebida 

ID Questões 

04 A utilização do guia proposto é clara e de fácil entendimento. 

05 É necessário treinamento prévio para utilizar o guia proposto. 

06 A descrição das fases do guia proposto está clara e de fácil compreensão. 

07 A implantação de um modelo para gestão de riscos em processos de TI utilizando o 
guia proposto é difícil. 

08 Os exemplos apresentados e a forma em que foi apresentada cada fase do guia são 
suficientes para implantação de um modelo para gestão de riscos em processos de TI. 

  
 A avaliação dessas respostas é importante, porque a partir das respostas 

dos participantes, conforme demonstrado na Tabela 34, foi possível identificar o 

nível de esforço exigido para utilização do guia no apoio à implantação da norma 

ISO 31000 para gestão de riscos em processos de TI. 

Tabela 34 - Distribuição dos resultados das questões referentes à Facilidade de Uso Percebida 

Respostas 

Questões Concordo 
Plenamente 

Concordo 
Parcialmente 

Nem concordo 
nem discordo 

Discordo 
Parcialmente 

Discordo 
Plenamente 

04 71,4% 28,6% 0% 0% 0% 

05 14,3% 28,6% 0% 42,9% 14,3% 
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06 100% 0% 0% 0% 0% 

07 0% 28,6% 42,9% 14,3% 14,3% 

08 28,6¨% 71,4% 0% 0% 0% 

Média 46,43% 31,44% 8,58% 11,44% 5,72% 

 
 Em relação à facilidade de uso percebida, percebe-se que 100% dos 

avaliadores concordaram plenamente sobre a questão 06: “A descrição das fases do 

guia proposto está clara e de fácil compreensão”. A questão 04: “A utilização do guia 

proposto é clara e de fácil entendimento”, 71,4% dos avaliadores concordaram 

plenamente sobre ela, demostrando que a utilização do guia pode ser fácil e seu 

entendimento claro em cada fase. Sobre a questão 05: “É necessário treinamento 

prévio para utilizar o guia proposto” os entrevistados ficaram divididos, mas apenas 

14,3% deles concordaram plenamente que era necessário um treinamento prévio. 

Essa divisão de opiniões é natural e pode estar relacionada a outras experiências de 

cada avaliador, e por eles não terem visto o guia aplicado na prática. Algumas 

opiniões podem ser vistas a seguir descritas pelos avaliadores: 

“Os exemplos apresentados e a forma em que foi apresentada cada fase do 

guia são suficientes para implantação de um modelo para gestão de riscos 

em processos de TI”. 

“Na verdade, como qualquer outro projeto, é necessário conhecer a 

ferramenta (guia) que você vai utilizar. Dessa forma, é necessário um 

estudo do guia, mas nada que dependa de um treinamento exclusivo”. 

“Independente da experiência dos envolvidos, o guia se mostra fácil devido 

ao exemplo pratico incluso”. 

“Não diria um treinamento exaustivo, mas uma capacitação para alinhar as 

nomenclaturas”. 

 A questão 07: “A implantação de um modelo para gestão de riscos em 

processos de TI, utilizando o guia proposto é difícil”, apenas 28,6% dos 

entrevistados “concordam parcialmente” que a utilização do guia é difícil. Assim 

como na questão anterior, o fator da experiência de cada avaliador pode justificar a 

fragmentação dos resultados. Algumas colocações são evidenciadas pelos 

avaliadores que podem justificar esses resultados. 
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“Apesar das dificuldades que deverão vir na prática, o guia se mostra 

intuitivo para a elaboração do modelo de gestão de riscos”. 

“A grande dificuldade em minha opinião, não está em implantar um modelo 

de gestão de riscos seguindo o guia, mas sim no contexto e cultura 

organizacional”. 

“A dificuldade está na implantação de um modelo de gestão de riscos, não 

no guia”. 

 A questão 08: “Os exemplos apresentados e a forma que foi apresentada 

cada fase do guia são suficientes para implantação de um modelo para gestão de 

riscos em processos de TI”, 71,4% dos entrevistados “concordaram parcialmente” 

sobre ela. A tendência da concordância parcial pode ser entendida por algumas 

ponderações a seguir feitas pelos avaliadores sobre a questão: 

“Tecnicamente são suficientes, porém o fator "cultura organizacional" pode 

afetar os requisitos suficientes para a implantação de um modelo de gestão 

de riscos”. 

“Existem diferentes estruturas, tipos e níveis de complexidade de 

organizações de TI. É difícil dizer que o exemplo apresentado é suficiente 

para todas elas”. 

“Concordo. O exemplo ficou claro e simples. Agora, não sei se, na prática, 

isso vai dificultar caso a organização tenha muitas "variáveis". Creio que 

tudo varia com o contexto da organização”. 

“As tabelas estão muito claras e de fácil entendimento”. 

 Deste modo, percebe-se que em geral os avaliadores identificaram a 

facilidade de uso do guia proposto por esse trabalho. Alguns pontos são respondidos 

com cuidado pelos avaliadores devido prováveis experiências negativas anteriores 

ou porque os exemplos apresentados pelo guia não alcançaram todos os anseios e 

opiniões.  

 Ressaltamos que, os exemplos que foram colocados no guia proposto por 

este trabalho, teve o objetivo apenas exemplificar as fases e atividades. Por esse 

motivo, foram colocados exemplos mais comuns, com a finalidade de descomplicar o 

entendimento dos objetivos de cada fase do guia pelo grupo responsável pela 
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implantação. Logo, a partir desses entendimentos, a organização pode aprimorar os 

conhecimentos, conforme sua realidade, para iniciar as atividades de implantação da 

norma ISO 31000 para gestão de riscos em processos de TI. 

6.4 Utilidade Percebida 

Esta seção teve a finalidade de identificar o grau em que uma pessoa acredita que a 

utilização do guia proposto irá melhorar as atividades de gestão e desempenho da 

organização (DAVIS, 1989). A Tabela 35 apresenta as questões que foram criadas 

para avaliar o aspecto “utilidade percebida”. Para cada questão os participantes 

tiveram as seguintes opções de respostas: “Concordo plenamente”, “Concordo 

parcialmente”, “Nem concordo, nem discordo”, “Discordo parcialmente”, “Discordo 

totalmente”, além de uma opção para comentários complementares. 

Tabela 35 - Questões Relacionadas à Utilidade Percebida 

ID Questões 

09 É percebido que o guia proposto contribui para a organização alcançar os objetivos 
relacionados à gestão de riscos em processos de TI. 

10 Percebe-se que é possível obter maior eficiência de recursos (pessoas, equipamentos, 
espaços físicos e outros) uma vez aplicada às orientações do guia proposto. 

11 Percebe-se que é possível ter agilidade na identificação e tratamento de riscos com o 
guia proposto. 

12 Percebe-se que a utilização do guia proposto proporciona maior facilidade na 
implantação do modelo para gestão de riscos em processos de TI. 

13 Percebe-se que o guia proposto pode influenciar no comportamento das partes 
interessadas e no compromisso da organização com gestão de riscos em processos de 
TI já que ele permite uma visão holística sobre a importância de gerenciar riscos em 
processos de TI pela organização. 

 
 A avaliação dessas respostas tem uma importância expressiva, porque a 

partir das respostas dos avaliadores, conforme demonstrado na Tabela 36, foi 

possível identificar o quanto o guia é considerado útil para as organizações que o 

utilizarão. 

Tabela 36 - Distribuição dos resultados das questões referentes à Utilidade Percebida 

Respostas 

Questões Concordo 
Plenamente 

Concordo 
Parcialmente 

Nem concordo 
nem discordo 

Discordo 
Parcialmente 

Discordo 
Plenamente 

09 85,7% 14,3% 0% 0% 0% 

10 57,1% 28,6% 14,3 0% 0% 

11 28,6% 71,4% 0% 0% 0% 

12 57,1% 42,9% 0% 0% 0% 

13 85,7% 14,3% 0% 0% 0% 

Média 62,84% 34,30% 2,86% 0,00% 0,00% 
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 Em relação à utilidade percebida, a maioria dos entrevistados concordou 

plenamente ou parcialmente sobre a utilidade do guia proposto. Algumas questões 

podem ser destacadas como a questão 09: “É percebido que o guia proposto 

contribui para a organização alcançar os objetivos relacionados à gestão de riscos 

em processos de TI” e questão 13: “Percebe-se que o guia proposto pode influenciar 

no comportamento das partes interessadas e no compromisso da organização com 

gestão de riscos em processos de TI já que ele permite uma visão holística sobre a 

importância de gerenciar riscos em processos de TI pela organização”, no qual, 

85,7% dos avaliadores responderam que “concordam plenamente” sobre as 

questões.  

 O resultado anterior é relevante, uma vez que ficou evidenciado, que os 

avaliadores entenderam a importância do conteúdo do guia proposto por este 

trabalho e a influencia que ele pode oferecer no compromisso da organização com a 

gestão de riscos em processos de TI.  

 Algumas opiniões ou sugestões adicionais foram acrescentadas pelos 

avaliadores: 

“Sim, o guia contribui para organizações semelhantes ao do exemplo 

proposto e aos IFs.” 

“Apesar de aumentar a agilidade com o guia, não faz esse processo ser 

rápido”. 

“Em relação à facilidade de implantação, em organizações semelhantes às 

que foram apresentadas, o guia se aplica com certeza”. 

 Assim, concluímos que para organizações com características 

semelhantes à organização estudada, os avaliadores revelaram a importância da 

utilização do guia proposto por essa pesquisa para apoiar a implantação da norma 

ISO 31000 para gestão de riscos em processos de TI, por acreditarem na utilidade 

do conteúdo e experiências que foram nele descritos. 

 As questões abertas sobre os principais benefícios e limitações do guia 

proposto, os avaliadores expressaram opiniões diversas, conforme apresentado na 

Tabela 37. 
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Tabela 37 - Benefícios e limitações da Metodologia Guia proposto por essa pesquisa sob a 
ótica dos avaliadores 

Questão 14- Na sua opinião, quais são os três principais benefícios que o guia proposto 
pode proporcionar para as organizações conduzirem a gestão de riscos em processos de 
TI? 

1: operacionalização das atividades de gestão de riscos, uma vez que mostra "como fazer"; 2: 
melhora a maturidade de governança de TI, uma vez que a gestão de riscos é um processo de 
gestão que carece de iniciativas e capacitação em instituições públicas; 3: permite uma visão 
abrangente dos processos críticos de TI e os impactos (positivos e negativos) que eles podem 
causar na instituição como um todo. 

1: Facilita o entendimento dos processos e fases que envolvem de gestão de riscos. 2. 
Referência na gestão de riscos que envolvem TI. 3: Foca os processos que realmente são 
críticos e que podem ocasionar prejuízos para a organização. 

1: Melhorar a confiabilidade dos processos de TI; 2: Maior segurança dos profissionais ao 
executar os processos; 3: Oferecer plano de ação quando da ocorrência destes riscos 

Questão 15- Na sua opinião, quais são as três principais limitações do guia proposto? 

1: Inexistência de uma ferramenta automatizada para validar as etapas e processos definidos 
no guia. 2: Falta de relatórios de acompanhamento sobre a evolução de riscos.  

1: A dificuldade de pensá-lo para todos tipos de organizações de TI. 2: Pouca quantidade de 
esquemas gráficos demonstrando os fluxos e papéis. 

Questão 16- Quais sugestões de melhoria para o guia você gostaria de compartilhar? 

A única melhoria para o guia, que eu consigo visualizar no momento, seria a aplicação em um 
caso mais complexo (que encaixa mais na realidade das instituições e organizações) 
envolvendo maior numero de variáveis. 

Desenvolver uma planilha eletrônica contendo todos os processos e fases definidas no guia 
proposto. Com isso o processo de gestão de riscos poderia ser bem mais rápido. 

 
 Entre as principais opiniões dos avaliadores está a criação de uma 

ferramenta ou planilha eletrônica que possa ser configurada, conforme o contexto de 

cada organização. Foi observado que os avaliadores relatam a importância de 

colocar exemplos um pouco mais complexos. Decidimos colocar poucos exemplos 

de modo mais simples, para facilitar o entendimento de todo conteúdo do guia, 

permitindo assim, a diminuição do seu nível de complexidade de cada fase. 

6.5 Análise Crítica 

 Os resultados da avaliação apontaram que o guia proposto por essa 

pesquisa, apresenta conhecimentos necessários para auxiliar instituições que 

estejam iniciando ou estão com dificuldades na implantação da norma ISO 31000 

para gestão de riscos em processos de TI. 

 A avaliação da “facilidade e utilidade percebida” pelos avaliadores revelou 

a importância do conteúdo de cada fase do guia e os exemplos apresentados pelo 

mesmo para apoiar à implantação da norma ISO 31000 para gestão de riscos em 

processos de TI. Portanto, mesmo com o resultado positivo dessa avaliação, não é 

invalidada a necessidade de executar as fases do guia em atividades reais da 

organização, com objetivo de avaliar o esforço necessário para sua utilização.  
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 Pelo resultado da avaliação, percebemos que o sucesso da implantação 

da norma ISO 31000 para gestão de riscos em processos de TI apoiada pelo guia, 

pode exigir um esforço inicial. Isso porque, pela avaliação, percebemos que o 

conhecimento presente nele dependerá da experiência dos envolvidos na 

implantação da norma ISO 31000 e da necessidade de cada organização.  

 Por fim, entendemos que o conteúdo presente no guia pode auxiliar no 

aprimoramento das atividades de TI desenvolvidas pelas organizações públicas, 

auxiliando assim, de maneira mais simples o aperfeiçoamento das atividades de 

cada fase, e consequentemente apoiando as definições do planejamento estratégico 

das organizações. Logo, proporcionando maior qualidade com menor custo dos 

serviços prestados em TI pelas organizações públicas a toda comunidade. 

6.6 Síntese do Capítulo 

Este capítulo apresentou a avaliação realizada por gestores da área de tecnologia 

da informação em organizações públicas semelhantes à instituição pesquisa. Na 

primeira parte foi realizada a avaliação das variáveis externas sobre a influência da 

utilidade percebida e a facilidade de uso percebida. Na segunda, foi realizada a 

avaliação da facilidade de uso percebida do guia proposto por essa dissertação. Na 

terceira, foi realizada a avaliação da utilidade percebida do guia proposto por essa 

dissertação. E por fim, uma análise crítica sobre sua avaliação. O próximo capítulo 

apresenta as conclusões desta pesquisa e a proposição de trabalhos futuros. 
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7 Considerações Finais 

Este capítulo atende a última parte do último objetivo específico desta pesquisa 

“descrever pontos de melhoria para futuras pesquisas”, conforme mostrado na 

Seção 1.3. Ele traz condições finais aos resultados do trabalho do guia proposto por 

esta pesquisa apresentada pelo Capítulo 5 e uma avaliação realizada pelo Capítulo 

6. Posteriormente, serão discutidas as limitações da pesquisa. E por fim, serão 

apresentadas as perspectivas futuras decorrentes da pesquisa.  

7.1 Considerações finais aos resultados da pesquisa 

Gerenciar e controlar os riscos relacionados às atividades desenvolvidas pelos 

setores de TI (tecnologia da informação) das organizações públicas é um grande 

desafio para a gestão de riscos. Deste modo, a gestão de risco em processos de TI 

pode auxiliar a organização a realizar uma boa governança de TI e obter um maior 

retorno sobre os investimentos realizados em TI. 

 Esta pesquisa teve o objetivo principal, apresentar um guia de apoio à 

implantação da norma ISO 31000 para gestão de riscos em processos de TI. Ela 

buscou investigar as seguintes questões de pesquisa: (Q1): Quais são as 

abordagens existentes na literatura para apoiar a gestão de riscos em processos de 

TI? (Q2): Quais são as características que um guia de apoio à gestão de riscos em 

processos de TI precisa ter no contexto de organizações públicas? (Q3): Como o 

guia proposto é percebido por gestores de processos de TI? 

 Com objetivo de responder essas questões de pesquisa, foi realizada 

uma revisão de literatura, seguida de um estudo de caso exploratório em uma 

organização pública. O estudo de caso, por meio de entrevistas e um grupo focal, 

teve o objetivo de identificar as características que deveriam contemplar um guia 

para apoio à implantação da norma ISO 31000 para gestão de riscos em processos 

de TI. Posteriormente, foi realizada sua avaliação por gestores de TI, com objetivo 

de identificar o nível de utilidade e facilidade percebida por eles. 

 Como resposta da primeira questão Q1, a revisão de literatura 

demonstrou que existem vários modelos de gestão de riscos (COSO, PMBOK, ISO 

31000) que podem ser utilizados para gerenciar riscos em processos de TI, mas eles 

apresentam “o que” e não “como” fazer, logo, podendo causar dificuldades na sua 
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implantação. Por esse ângulo, identificamos a necessidade de criação de um guia 

de apoio à implantação da norma ISO 31000 para gestão de riscos de forma 

sistematizada, utilizando exemplos simples e práticos de atividades cotidianas dos 

setores de TI, com a finalidade de facilitar a sua implantação. 

 Em relação à questão Q2, foi considerado insuficiente por especialistas 

(estudo de caso) o modelo de gestão corporativa aplicados a processos de TI na 

organização pesquisada. Assim, no mesmo estudo de caso foram elencadas as 

dificuldades que a organização pesquisada teve ao implantar e manter a gestão de 

risco. Por meio dessas experiências, listaram-se as características ou objetivos que 

deveriam estar presentes em um guia de apoio à implantação da norma ISO 31000 

para gestão de riscos em processos de TI. Para a criação desse guia, por meio da 

revisão de literatura e confirmado de especialistas por meio de entrevistas e grupo 

focal foi definido a norma ISO 31000 como referência, por considerá-la reconhecida 

internacionalmente e aplicável para criação de normas, códigos de práticas, guias e 

entre outros. 

 Sobre a questão Q3, por meio da avaliação do guia por gestores da área 

de TI, foi possível perceber que ele pode ser um mecanismo importante para apoiar 

a implantação da norma ISO 31000 para gestão de riscos em processos de TI. Ficou 

evidenciado na avaliação que a sua aplicação pode proporcionar aos gestores de TI 

da organização maior facilidade no processo de implantação da norma. Entretanto, 

detectou-se a necessidade de executar as fases do guia em atividades reais na 

organização, para assim, melhorar a avaliação e a aplicabilidade de cada fase do 

guia. 

7.2 Ameaças à Validade  

A qualidade e a validade de uma pesquisa precisam ser examinadas, objetivando 

garantir a credibilidade dos resultados e minimizar interferências subjetivas por parte 

do pesquisador. Nesse sentido, para essa pesquisa foi adotada a abordagem que é 

referenciada por Roneson e Host (2009), que propõe os quatro aspectos a seguir: 

 Validade interna: Consiste no quanto os resultados equivalem à realidade, quão 

lógico eles são e até que ponto são provenientes das condições e do contexto da 

pesquisa. Para tratar essas ameaças, utilizamos múltiplos métodos de coleta de 

dados (entrevista, grupo focal e avaliação do guia por questionários) validados 
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pela própria orientadora e outros pesquisadores que estão inseridos na 

organização estudada; 

 Validade externa: Relaciona-se ao quanto é possível a pesquisa ser 

generalizada para outros domínios. Não é propósito desta pesquisa criar um guia 

de apoio à implantação da norma ISO 31000 para gestão de risco de TI para 

todas organizações. Mesmo assim, é possível a utilização dessas experiências 

por organizações públicas com características semelhantes que estão iniciando 

os trabalhos de implantação da norma ISO 31000 para gestão de riscos em 

processos de TI. Elas poderão ter resultados positivos utilizando o guia proposto, 

e aproveitar as lições aprendidas nesta pesquisa; 

 Validade do Constructo: Trata-se da capacidade de realizar a correta medição 

do que se pretende mensurar na pesquisa e de garantir a qualidade dos 

procedimentos aplicados. Para aumentar a validade do constructo utilizamos 

várias fontes de dados incluindo pesquisa bibliográfica, entrevistas com 

especialistas da organização e de um órgão de controle do governo, e grupos 

focais, e avaliação do guia por especialistas; 

 Confiabilidade: Tem o objetivo de certificar que, se os procedimentos e 

aplicações de técnicas descritos da pesquisa como a coleta de dados foram 

conduzidos rigorosamente da mesma maneira por outros pesquisadores, assim, 

estes deverão obter conclusões e resultados similares. Assim, para aumentar a 

confiabilidade, foi elaborado um protocolo para cada entrevista e para o grupo 

focal, além da padronização das informações contidas em cada fase do guia 

proposto por esta dissertação para facilitar sua avaliação. Estas informações 

estão disponíveis no Apêndice. 

7.3 Trabalhos Futuros 

Como projeto para pesquisas futuras, recomenda-se: 

- Realizar um estudo de caso com aplicação do guia proposto por essa pesquisa em 

um setor ou área real de uma organização; 

- Aplicar o guia proposto nesta pesquisa em outras organizações semelhantes, com 

a finalidade de refinar as informações e exemplos apresentados pelo guia; 

- Desenvolver uma ferramenta para facilitar a utilização do guia proposto, de maneira 

que ele seja configurável, conforme o contexto de cada organização. Além disso, por 
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meio da ferramenta ser possível emitir diversos tipos de relatórios com intuito de 

facilitar a visualização da evolução dos processos críticos que estão sendo 

gerenciados pela organização. 
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9 Apêndice A 

 
TCLE- (TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO) 

 

Este acordo foi redigido com base no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

estabelecido pelo Conselho Nacional da Saúde, resolução 196/96. 

 

Título da Pesquisa 

UM GUIA DE APOIO À IMPLANTAÇÃO DA NORMA ISO 31000 PARA GESTÃO DE 

RISCO EM PROCESSOS DE TI: UM ESTUDO DE CASO NO IFTO 

 

Pesquisadores Responsáveis: 

 Carina Frota Alves Professora Doutora do Centro de Informática da 

Universidade Federal de Pernambuco. 

 Daniel Félix de Souza Mestrando em Ciência da Computação pela 

Universidade Federal de Pernambuco.  

 

[Nome do entrevistado], está sendo realizada uma pesquisa nesta instituição sobre 

gestão de risco em TI, e estamos interessados em identificar como é feito a gestão 

de risco em processos de TI na instituição. 

Sua participação é voluntária e sua identidade será tratada com sigilo. Além disso, 

estamos à disposição para prestar qualquer esclarecimento que julgue necessário, 

antes durante ou depois da entrevista. Neste caso, você concorda em participar da 

entrevista? Permite que ela seja gravada? 
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10 Apêndice B 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Título da pesquisa 

 Apresentação 

o Realizar autoapresentação; 

o Apresentar o Termo Consentimento Livre e Esclarecido 

o Objetivo da pesquisa 

o Voluntariedade de participação 

o Garantia de sigilo de identidade 

o Esclarecimento sobre desistência a qualquer momento 

o Garantia de esclarecimento de informações em qualquer momento 

o Esperar aceite verbal 

o Solicitar permissão para gravação de áudio 

 Objetivo da pesquisa 

 Entrevistados 

o Analista de Tecnologia da Informação 

o Um dos responsáveis pela área de Redes e Infraestrutura 

o Um dos responsáveis pela área pelo Laboratório 

o Um dos responsáveis pela área pela manutenção e suporte 

o Um dos responsáveis pela área da diretoria de TI 

o Um dos responsáveis pela área gerencial de TI 

o Um dos responsáveis pela área pela diretoria de administração e 

finanças 

o Professor de Informática envolvido em projetos na área de gestão 
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Questionário/Guia de Entrevista 

Informações do Entrevistado 

Nome: 

Função: 

Área: 

Principais atividades da organização: 

Questão  Categoria Dimensão 
conforme 

(Tabela 1) 
1) O que você entende por gestão de riscos em TI?  

Conhecimento sobre 
Riscos 

Identificar Riscos 

2) Na sua opinião, qual o principal objetivo da gestão de riscos 
de TI? 

3) Você acredita que o atual modelo de Gestão de Riscos 
atende as necessidades da área de TI do IFTO? Por que 
sim/não? 

Avaliação de Modelo 
de Gestão de Riscos 

Atual 

4) Como você avalia o atual modelo de gestão de riscos 
instituído pelo IFTO? 

5) Quais são as principais dificuldades que limitam a utilização 
do modelo de gestão de riscos atual para a área da TI? 

6) Você acredita que os servidores (funcionários) de TI 
conseguem identificar os principais riscos na sua área de 
atuação utilizando o atual modelo? 

7) Na sua opinião, o que motivou a criação do modelo atual de 
gestão de riscos no IFTO pela Reitoria? 

8) Quais são os principais aspectos que motivam ou 
desmotivam a utilização do atual modelo de gestão de risco 
para a área de TI do IFTO? 

9) Você já utilizou algum modelo de gestão de riscos 
específico ou não para TI no gerenciamento de processos do 
seu setor, quais foram eles? Quais pontos positivos e 
negativos foram identificados na sua utilização? 

Avaliação de Outros 
Modelos de Gestão de 

Riscos 

10) Você acredita que é possível fazer gestão de risco de TI 
sem um modelo ou uma  norma formalizada (portaria, 
legislação) com diretrizes para a realização desse 
procedimento?  Por que sim/não? 

Institucionalização do 
Modelo de Gestão de 

Riscos 

11) Na sua opinião, a gestão superior (Reitor e Diretor Geral), 
incentiva a utilização do modelo de gestão de risco? Por que 
sim/não? 

Apoio da Alta 
Administração 

12) Você consegue identificar os principais riscos na área ou 
setor que você atua? 

Gestão de Risco Local 

Avaliar Riscos 
13) Uma vez os riscos identificados, qual método você utiliza 
para gerenciar os riscos? 

14) Como você descreve a forma que os riscos de TI são 
gerenciados ou planejados no setor em que você trabalha? 

15) Uma vez o risco identificado, como eles são controlados 
ou gerenciados no setor ou área que você trabalha para que 
ele não comprometa as atividades futuras? 

Controle de 
riscos 

16) Quais valores e benefícios você acredita que o controle ou 
monitoração de riscos de TI pode auxiliar o IFTO no sentido 
de melhorar os serviços oferecidos pela instituição à 
comunidade (acadêmica ou geral)? 

Valor e Benefícios da 
Gestão de Riscos 

17- Você acredita que um modelo de gestão de risco 
específico para área de TI, pode auxiliar na prevenção de 
incidentes das atividades que você desenvolve atualmente?  
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11 Apêndice C 

ROTEIRO PARA O GRUPO FOCAL E ENTREVISTA COM ESPECIALISTA DE 
ORGÃO DE CONTROLE 

 

 Título da Pesquisa 
UM GUIA DE APOIO À IMPLANTAÇÃO DA NORMA ISO 31000 PARA 
GESTÃO DE RISCO EM PROCESSOS DE TI: UM ESTUDO DE CASO NO 
IFTO 

 

 Objetivos da Reunião 
Discutir as categorias identificadas nas entrevistas  

 

 Apresentação: 

 Realização de uma autoapresentação; 

 Apresentação do objetivo da pesquisa e uma visão geral sobre 
governança de TI e os modelos que auxiliam sua implementação; 

 Apresentar o termo de Consentimento Livre e Esclarecido; 

 Esperar o aceite verbal; 

 Solicitar permissão para gravação de áudio. 
 

 Questões para direcionar a reunião. 
 

1- Você acredita que os conhecimentos dessas categorias identificadas por meio 
de entrevistas são experiências válidas para criação de um modelo de gestão de 
riscos específicos em processos de TI? Se sim, você adotaria qual dos modelos 
que foram apresentados (COSO, PMBOK e ISO 31000:2009) para alcance 
desses objetivos?  Se não, quais modelos você adotaria. 
 
2- Considerando todos objetivos apresentados, na sua opinião, quais outros 
desafios você julga indispensáveis na concepção de um modelo de gestão de 
risco de TI, e quais experiência você evitaria? 
 
3- Quais estratégias você acredita que poderiam ser adotadas para permitir a 
criação de categorias que auxiliassem na avaliação de riscos de TI na 
organização? 
 
4- Como auxiliar na indução da institucionalização do modelo de gestão de risco 
de TI por partes dos gestores da organização, e a sua utilização não como uma 
imposição dos órgãos de controle, mas como uma ferramenta essencial no 
planejamento estratégico da organização? 
 
5- Na sua opinião, no contexto de um modelo de gestão de risco de TI, como 
mudar a cultura sobre a utilização de uma base teórica de um modelo para 
auxiliar em atividades práticas desenvolvidas em uma organização, e como 
motivar toda instituição a utilizar esse modelo? 
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12 Apêndice D 

TÉCNICAS PARA O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS 
 

Existem várias técnicas para auxiliar no processo de avalição de riscos. Neste 

apêndice, será apresentada uma lista de algumas dessas técnicas que podem ser 

usadas para identificar, analisar e avaliar riscos, segundo a norma 31010 (ABNT, 

2012), além do nível de aplicação de cada técnica: 

Tabela 1- Técnicas e ferramentas, segundo a norma 31010 (ABNT, 2012) 

FERRAMENTAS 
&      

TÉCNICAS 
 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS 

 
IDENTIFICAÇÃO 

DE RISCOS 
 

ANÁLISE DE RISCOS  
AVALIAÇÃO 
DE RISCOS 
(DECISÃO) 

 
CONSEQUÊNCIA 

 
PROBABILIDADE 

NÍVEL 
DE 

RISCO 

Brainstorming AA NA NA NA NA 

Entrevistas 
Estruturadas ou 

Semi-Estruturadas 

 
AA 

 
NA 

 
NA 

 
NA 

 
NA 

Técnica de Delphi AA NA NA NA NA 

Checklists AA NA NA NA NA 

Estudo de Perigos 
e Operabilidade 

(HAZOP) 

AA  
AA 

 
A 

 
A 

 
A 

Análise de Perigos 
e Pontos Críticos 

de Controle 
(HACCP) 

AA 
 

AA 

 

NA 

 

NA 

 

AA 

Matriz de 
Probabilidade 

e 
Consequência 

 
AA 

 
AA 

 
AA 

 
AA 

 
A 

Análise de 
Causa- Raiz 

(RCA) 

NA AA AA AA AA 

Análise de 
Modos de 
Falha e 
Efeitos 

(FMEA/FMEC
A) 

 

AA 

 

AA 

 

AA 

 

AA 

 

AA 

Análise de 
Árvore de 

Falhas (FTA) 

A NA AA A A 
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Análise de 
Árvore de 

Eventos (ETA) 

A AA A A NA 

Legenda: AA- Amplamente Aplicável, A- Aplicável, NA- Não aplicável 

 

Algumas técnicas apresentados na Tabela 1 estão em destaque, porque serão 

utilizados na pesquisa sendo detalhadas a seguir, usando como referência a norma 

31010 (ABNT, 2012): 

Brainstorming – O brainstorming envolve estimular e incentivar o livre fluxo de 

conversação entre um grupo de pessoas conhecedoras para identificar os modelos 

de falhas potenciais e os perigos e riscos associados, os critérios para decisão ou 

opções para tratamento. Ele é frequentemente utilizado muito livremente para 

qualquer tipo de discussão em grupo.  

Entrevistas estruturadas ou semi-estruturadas - Em uma entrevista estruturada, 

os entrevistados são solicitados individualmente a responder a um conjunto de 

questões pré-elaboradas que constam de um roteiro de instruções e que incentivam 

o entrevistado a ver uma situação a partir de uma perspectiva diferente e, assim 

identificar riscos a partir dessa perspectiva. Uma entrevista semi-estruturada é 

semelhante, porém permite mais liberdade para uma conversa que explore novas 

questões. 

Delphi - Essa técnica é um procedimento para obter um consenso confiável de 

opiniões de um grupo de especialistas. A diferença da técnica Delphi e em relação 

ao brainstorming é que essa os especialistas podem expressam suas opiniões 

individualmente e anonimamente, além de ter acesso aos pontos de vistas de outros 

especialistas à medida que o processo evolui. Essa técnica pode ser aplicada em 

qualquer estágio do processo de gestão de riscos ou qualquer fase de um sistema 

de ciclo de vida, sempre que um consenso de visões de especialistas for necessário. 

Matriz de Probabilidade e Consequência - É um meio de combinar classificações 

qualitativas ou semi-quantitativas de consequência e probabilidade a fim de produzir 

um nível de risco ou classificação de risco. O formato da matriz e as definições a ela 

aplicadas dependem do contexto em que é utilizada. Ela é usada para classificar 

processos críticos ou tratá-los com base no nível de risco, e também é amplamente 

usada para determinar se um dado risco é de forma geral aceitável ou não de 

acordo com sua localização na matriz. 
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13 Apêndice E 

Roteiro do Questionário de Avaliação 

Título da Pesquisa: Um Guia de Apoio à Implantação da norma ISO 31000 para 

Gestão de Riscos em Processos de TI: Um Estudo de Caso no IFTO 

 
Pesquisador Responsável: 

 Daniel Félix de Souza: Mestrando em Ciência da Computação pela 

Universidade Federal de Pernambuco. 

 Carina Frota Alves: Professora Doutora do Centro de Informática da 

Universidade Federal de Pernambuco. 

 

Prezado (a), 

Estamos solicitando sua contribuição para avaliar, com base em sua experiência, um 

guia proposto para apoiar a implantação da norma ISO 31000 para gestão de riscos 

em processos de TI. 

 

 Sua participação na pesquisa envolve as seguintes etapas: 

 1º- Acessar e conhecer o guia proposto por essa pesquisa, por meio do anexo 

a esse e-mail. 

 2º- Responder o questionário da avaliação do guia proposto por esse 

trabalho, por meio do endereço https://goo.gl/forms/Gu2UA6wAD0qAQtjs1 

 

Ressaltamos que a sua participação é voluntária, a sua identidade será tratada com 

sigilo e você tem a liberdade de recusar-se a responder o questionário. Além disso, 

estamos a disposição para prestar qualquer esclarecimento que você julgue 

necessário, antes durante ou depois de responder o questionário. Sua participação é 

extremamente importante para minha pesquisa de mestrado no CIn-UFPE. 

  

https://goo.gl/forms/Gu2UA6wAD0qAQtjs1
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Questionário de Avaliação do Guia de Apoio à Implantação da norma ISO 
31000 para Gestão de Riscos em Processos de TI 

 

Objetivos do Questionário 

 Coletar informações sobre a facilidade de uso percebida e utilidade de 

uso percebida do guia de Apoio à Implantação da Norma ISSO 31000 para Gestão 

de Riscos para Processos de TI, além de identificar os benefícios e limitações desta 

pesquisa. 

Público Alvo 

 Gestores da Área de Tecnologia da Informação; 

Constructo Definições Base Conceitual 

Variáveis 
Externas 

As variáveis externas fornecem uma melhor compreensão 
do que influencia da utilidade percebida e a facilidade de uso 
percebida. 

(DAVIS, 1989) 

01 Gerenciar riscos em processos de TI é importante para evitar que eventuais falhas 
representem fortes impactos nos objetivos da organização. 

02 Gerenciar riscos em processos de TI é importante para permitir que a organização 
aproveite melhor suas oportunidades. 

03 O ambiente interno da organização exerce grande influência na gestão de riscos em 
processos de TI. 

 

Constructo Definições Base Conceitual 

Facilidade 
de uso 

percebida 

Grau em que uma pessoa acredita que utilizar o guia 
proposto por esse trabalho não envolverá esforço 

(DAVIS, 1989) 

04 A utilização do guia proposto é clara e de fácil entendimento. 

05 É necessário treinamento prévio para utilizar o guia proposto. 

06 A descrição das fases do guia proposto está clara e de fácil compreensão. 

07 A implantação da norma ISO 31000 para gestão de riscos em processos de TI 
utilizando o guia proposto é difícil. 

08 Os exemplos apresentados e a forma que foi apresentada cada fase do guia são 
suficientes para implantação da norma ISO 31000 para gestão de riscos em 
processos de TI. 

 

Constructo Definições Base Conceitual 

Utilidade 
percebida 

Grau em que uma pessoa acredita que utilizar o guia 
proposto por esse trabalho irá melhorar as atividades de 
gestão e desempenho da organização 

(DAVIS, 1989) 

09 É percebido que o guia proposto contribui para a organização alcançar os objetivos 
relacionados à gestão de riscos em processos de TI. 

10 Percebe-se que é possível obter maior eficiência de recursos (pessoas, 
equipamentos, espaços físicos e outros) uma vez aplicada às orientações do guia 
proposto. 

11 Percebe-se que é possível ter agilidade na identificação e tratamento de riscos com o 
guia proposto. 

12 Percebe-se que a utilização do guia proposto proporciona maior facilidade na 
implantação do modelo para gestão de riscos em processos de TI. 

13 Percebe-se que o guia proposto pode influenciar no comportamento das partes 
interessadas e no compromisso da organização com gestão de riscos em processos 
de TI já que ele permite uma visão holística sobre a importância de gerenciar riscos 
em processos de TI pela organização. 
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Questões Abertas 

14 Na sua opinião, quais são os três principais benefícios que o guia proposto pode 
proporcionar para as organizações conduzirem a gestão de riscos em processos de 
TI? 

15 Na sua opinião, quais são as três principais limitações do guia proposto? 

16 Quais sugestões de melhoria para o guia você gostaria de compartilhar? 

 

 


