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RESUMO 

 

 

A Governança de Tecnologia da Informação (TI) surge como uma derivação da Governança 

Corporativa e tem por objetivo estabelecer um conjunto de processos e controles que 

direcione as ações da área de tecnologia às estratégias de negócios.  

Apesar da adoção crescente da Governança de TI nas empresas, muitas iniciativas de 

implantação fracassam pela falta de envolvimento dos gestores no processo ou por estratégias 

de implantação distantes da necessidade e realidade das organizações. 

Utilizando a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) como ambiente de estudo, 

uma pesquisa foi realizada junto aos gestores da área de tecnologia com o objetivo de 

identificar pontos críticos de sucesso para a governança de TI adotada pela organização.  

Com base nessa pesquisa e no diagnóstico sobre o ambiente estudado, um conjunto de 

diretrizes é apresentado como proposta para alcançar uma governança de TI corporativa e 

eficaz, ou seja, que possa ser percebida e praticada em cada núcleo de tecnologia da empresa. 
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ABSTRACT 

 

 

Information Technology (IT) Governance is a subset discipline of Corporate Governance. 

Its purpose is to establish a set of processes and controls to align the actions of technology 

field with business strategies.  

Despite IT Governance growing adoption in companies, many deployment initiatives fail 

due to lack of involvement of mangers or plans which are far from needs or reality of 

organizations. 

Having the Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT, Brazil Mail) as a study 

environment, a survey was made with IT managers with the objective of identifying 

successful critical issues on the IT governance adopted by the organization. 

Based on this survey and on the diagnosis about the studied environment, a set of directives 

is presented as a proposal to reach efficient corporate IT governance, to be experienced and 

practiced on every branch of technology of the enterprise. 
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1 I	TRODUÇÃO 

As transformações econômicas, sociais, de comunicação e a globalização, associadas ao 

crescimento tecnológico têm forçado o ambiente empresarial a repensar as estratégias e o 

gerenciamento de TI (Tecnologia da Informação) de empresas públicas e privadas. Para 

Rodriguez & Vieira (2007), o diferencial competitivo de uma empresa e a sua 

sustentabilidade nesse mercado exigente estão cada vez mais ligados à sua capacidade e à sua 

rapidez de inovação. E para isso, o domínio da tecnologia deve ser considerado como um 

fator crítico de sucesso, pois pode gerar vantagens competitivas para a organização. 

Segundo o IT Governance Institute (ITGI), a sobrevivência e o sucesso de uma organização 

diante desse novo mercado globalizado, onde os tempos e as distâncias foram suprimidos, 

estão no efetivo gerenciamento das informações e de suas relativas tecnologias, ou seja, as 

organizações precisam gerenciar sua arquitetura de informações como um todo, desde a infra-

estrutura até as informações, passando pelos sistemas e processos geradores dessas 

informações (Rodriguez & Vieira, 2007). 

Neste contexto, a Governança de TI surge como uma derivação da Governança Corporativa 

e tem por objetivo estabelecer um conjunto de processos e controles que direcionam a 

estratégia da organização de forma que a TI possa dar suporte e permanecer alinhada às 

estratégias e objetivos propostos.  

Segundo Weill & Ross (2006), a Governança de TI se dá por meio da especificação dos 

direitos decisórios e da estrutura de responsabilidades para estimular comportamentos 

desejáveis na utilização da TI. É preciso conceber e implantar um sistema de direitos 

decisórios que enderecem três questões fundamentais: 

1. Quais decisões devem ser tomadas para assegurar o uso e gestão apropriados da TI? 

2. Quem deve tomar estas decisões? 

3. Como tomá-las e monitorá-las? 

Pesquisas revelam que as empresas com superioridade em Governança de TI têm lucros, no 

mínimo, 20% maiores do que empresas com má governança, considerando 
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os mesmos objetivos estratégicos. Mas, somente 38% da alta gerência consegue descrever 

com precisão sua Governança de TI e responder questões como as descritas acima (Weill & 

Ross, 2006). 

A ECT, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, é uma dessas organizações que ao 

longo dos anos vem investindo em Governança de TI, não apenas procurando as respostas às 

questões acima, mas construindo uma gestão de TI que possa assegurar o diferencial 

competitivo necessário aos desafios que se apresentam à área de tecnologia. 

1.1 Formulação do Problema 

 A ECT passa atualmente por um momento de mudanças significativas e históricas. A 

possibilidade do Governo enviar ao Congresso uma medida provisória (MP) modernizando e 

reestruturando a empresa voltou a ser discutida. A proposta é modificar a Lei Postal, editada 

em 1978, com o objetivo de realizar a internacionalização dos Correios, permitindo que atue 

em países como Estados Unidos, Portugal, Espanha, Inglaterra e Japão. Tal mudança dará aos 

Correios flexibilidade para que ele possa se modernizar e, certamente, estar em condições de 

competir.  

A MP permitirá ainda que os Correios atuem em outras frentes, entre elas, a de prestação de 

novos serviços como o Correio Híbrido (correio digital) pelo qual os planos do Governo são 

transformar a ECT em um dos maiores provedores de serviços de internet. A proposta dos 

Correios é entrar mais fortemente no setor de comércio eletrônico, segmento que cresce 

continuamente.  

Diante desse cenário, a ECT é conduzida a repensar seus serviços, seus processos e até 

mesmo seu modelo de gestão. Através de sua Assessoria de Planejamento e Gestão (APLAN), 

ações são promovidas para que o modelo de gestão da empresa envolva cada vez mais 

elementos de governança corporativa e de responsabilidade social corporativa. Em sintonia, a 

Diretoria de Tecnologia também vem acompanhando a onda de modernização, reestruturando 

a área e repensando seus serviços e recursos.  

O desafio que se apresenta à administração postal é o de modernizar os serviços 

convencionais e, simultaneamente, criar novos negócios/serviços e atuar em novos segmentos 

de mercado. Portanto, a Tecnologia da Informação, além de ser uma ferramenta de 

modernização que permitirá aos Correios atuarem no mercado com produtos e serviços 
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atualizados e competitivos, será em muitos casos, o alicerce fundamental ou até mesmo o 

próprio negócio ou serviço, como no caso dos serviços digitais oferecidos pela empresa. 

Assim sendo, considerando a capilaridade dos Correios, sua imagem institucional e os 

novos desafios que se apresentam, é importante investigar: como implantar uma governança 

de TI corporativa e eficaz em uma empresa gigantesca e com núcleos de TI tão diversos? 

A idéia do trabalho concerne então em, a partir da investigação dos conceitos e práticas de 

Governança de TI e de uma análise sobre a visão dos gestores da empresa, construir um 

conjunto de diretrizes que possa ser aplicado ao ambiente encontrado na Empresa Brasileira 

de Correios e Telégrafos, de maneira que ela possa implantar uma gestão de TI corporativa e 

plena. Afinal, gerir corretamente esses recursos, adotando os preceitos da Governança de TI, 

também passa pela capacidade de entender, precipuamente, as peculiaridades e necessidades 

dos diversos ambientes de TI que compõe a ECT, tarefa complexa que esse estudo irá 

explorar. 

1.2 Motivação 

Segundo Weill & Ross (2006) existem diversas razões para aplicar uma boa governança, 

oito delas são citadas:  

• a governança de TI compensa pelo uso de boas práticas administrativas;  

• a TI é cara - recebe investimentos vultosos que precisam ser bem direcionados;  

• a TI é pervasiva - a tomada de decisões e os gastos de TI estão sendo diluídos por 

toda empresa;  

• novas tecnologias da informação bombardeiam as empresas com novas 

oportunidades de negócio – possuir processos de governança formalizados facilita a 

reação das empresas; 

• a governança de TI é fundamental para o aprendizado organizacional sobre o valor 

da tecnologia da informação; 

• o valor de TI não depende apenas de boa tecnologia – decisões mais acertadas de TI 

dependem do envolvimento das pessoas certas; 

• a alta gerência tem uma capacidade de atendimento limitada – a governança 

proporciona um processo decisório claro, transparente e consistente que evita a 

sobrecarga dos executivos; e 
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• empresas líderes governam a TI de modo diferente, porém a governança torna 

transparentes as tensões que envolvem as decisões de TI. 

Considerando o exposto, não é possível conceber que uma empresa de grande porte, 

necessitando manter sua imagem, gerar novas oportunidades de negócio e garantir 

competitividade, implante uma governança distante de sua realidade e necessidade. O estudo 

gera um conjunto de diretrizes que pode conduzir à implantação de uma boa governança, 

evitando perda de investimento, de tempo e de oportunidades. A aplicação desse conjunto de 

diretrizes ajudará na consolidação da identidade corporativa da TI, tornando-a presente em 

cada núcleo tecnológico da empresa, melhorando a gestão dos recursos e alinhando as ações 

entre a alta administração e a média gerência, essa última instalada nas regionais da empresa. 

1.3 Objetivos da Pesquisa 

Os objetivos da pesquisa são divididos em duas seções: Objetivo Geral e Objetivos 
Específicos. 

1.3.1 Objetivo Geral 

Elaboração de um conjunto de diretrizes para a implantação de uma governança de TI plena 

e corporativa na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Explorar conceitos, padrões e práticas de governança de TI que podem ser 

aplicados ao cenário da empresa; 

• Analisar o uso de BPM e da norma ISO/IEC 38500 como recursos na busca por 

uma boa governança de TI; 

• Avaliar o grau de disseminação dos conceitos de governança de TI entre os 

gestores da organização; 

• Analisar o ambiente de TI e o modelo de governança adotado pela ECT; 

• Identificar fatores críticos de sucesso para a implantação da governança de TI na 

ECT; e 
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• Analisar e identificar um conjunto de diretrizes para a implantação de uma 

governança de TI plena e corporativa na empresa. 

1.4 Contribuições esperadas 

Com a conclusão do estudo, espera-se gerar conhecimento sobre aspectos importantes a 

considerar quando implantamos uma governança de TI, principalmente por focar na 

visibilidade das peculiaridades de cada núcleo de TI que compõem uma grande organização 

O estudo também pretende contribuir com uma discussão sobre dois temas ainda pouco 

explorados: o uso de BPM (Business Process Management) aplicado à governança de TI e a 

norma ISO/IEC 38500 lançada em abril de 2009 pela ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas) . Os dois assuntos serão tratados no estudo como ferramental importante na 

busca da boa governança de TI.  

Além disso, o levantamento e a análise da governança de TI adotada pela ECT, a pesquisa 

aplicada aos seus gestores, a identificação dos pontos críticos de sucesso para o modelo 

adotado pela organização e o conjunto de diretrizes proposto contribuirão com o 

conhecimento prático dos aspectos associados à governança vivenciados pelas organizações. 

1.5 Estruturação do trabalho 

 A estrutura do trabalho segue um encadeamento lógico que descreve como o estudo foi 

sendo aprofundado. Inicialmente serão explorados conceitos importantes na construção do 

conhecimento relativo à Governança de TI. Tais conceitos ajudarão a entender a 

complexidade do ambiente tecnológico da ECT, descrito em seguida, e as oportunidades de 

melhoria que podem ser aplicadas ao ambiente. Após descrever os conceitos associados ao 

estudo e traçar o perfil do ambiente de TI encontrado na empresa, é descrita a pesquisa 

realizada junto aos gestores da empresa. A partir desses três elementos, chega-se à conclusão 

do trabalho, onde será apresentado um conjunto de diretrizes para a construção de uma boa 

governança na ECT. 

Assim, a estrutura do trabalho é composta por seis capítulos: Introdução, Aspectos sobre 

Governança de TI, Governança de Tecnologia na ECT, Pesquisa sobre Governança de TI nas 

Regionais da ECT, Diagnóstico e Diretrizes para a Governança de TI na ECT e a Conclusão. 

No segundo capítulo, que trata da revisão da literatura, antes de aprofundar o conhecimento 

sobre governança, será apresentado um estudo sobre a busca por qualidade dentro da área de 
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TI. Esse capítulo versará também sobre frameworks de governança, a norma ISO/IEC 38500 

e questões que são suscitadas quando se busca uma nova maneira de gerir TI, tais como: 

centralização versus descentralização e implantação de centros de serviços compartilhados. 

Nesse capítulo há também referência à gestão por processos. O propósito será conhecer 

conceitos e ferramentas da gestão por processos que possam auxiliar a governança de TI e, 

principalmente, beneficiar a melhoria da gestão de tecnologia da ECT, considerando o 

momento de transição e revisão de processos que ocorre dentro da empresa. 

No terceiro capítulo, o foco será o ambiente tecnológico da ECT. A partir de material de 

treinamento, palestras e documentos corporativos, será descrita a evolução de TI dentro da 

empresa, ressaltando os elementos de governança e a reestruturação da área de tecnologia, 

bem como o que já está sendo feito em termos de gestão por processos dentro da área. 

No quarto capítulo, será descrito o ponto de vista dos gestores sobre a reestruturação da área 

e seu conhecimento sobre qualidade da informação, governança e gestão por processos. O 

objetivo desse capítulo será identificar, através dos resultados da pesquisa aplicada, os fatores 

críticos de sucesso para a implantação de uma governança de TI adequada aos diversos 

núcleos de TI encontrados na empresa. 

O quinto capítulo trata do objetivo geral do estudo: o diagnóstico e as diretrizes de 

governança propostas para a ECT. Com o conhecimento adquirido com a revisão da literatura, 

com o estudo do ambiente e com o resultado da pesquisa, a Governança de TI da empresa será 

analisada e um conjunto de diretrizes será proposto como solução aos problemas 

identificados. 

Por fim, o sexto e último capítulo trata dos objetivos alcançados e da proposta para 

trabalhos futuros. 
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2  ASPECTOS SOBRE GOVER	A	ÇA DE TI 

Para estar em consonância com a busca pela evolução e a adequação ao cenário competitivo 

vigente, as empresas geralmente utilizam o recurso das melhores práticas em seus processos, 

investem em sistemas de apoio à decisão e capacitam seus gestores. A utilização desses 

recursos visa acompanhar o ritmo das mudanças num mundo globalizado, onde nenhum outro 

elemento é tão presente e evidente quanto à exploração da TI. Ela é a grande bússola que 

norteia os passos das empresas e, segundo Turban et al. (2005), pode provocar uma mudança 

quase total nas organizações, incluindo sua estrutura, supervisão e distribuição de poderes.  

O termo Tecnologia da Informação (TI) firmou-se a partir dos anos 80 com a necessidade 

de substituir as expressões informática e processamento de dados que não envolviam aspectos 

humanos, administrativos e organizacionais tão intrínsecos à nova realidade do ambiente 

computacional (Borsato et al., 2008). 

Considerando a busca contínua pela otimização dos processos e das estratégias de 

qualidade, a TI vem evoluindo e transformando-se em uma ferramenta indispensável ao 

destino de uma organização. Deixa-se de vê-la tão somente como suporte aos negócios no 

nível operacional, para enxergá-la também no nível tático, apoiando a tomada de decisão e, 

mais recentemente, no nível estratégico, agregando valor aos produtos e serviços, 

promovendo inovações e, principalmente, tornando-se um diferencial de mercado.  

Gerenciar TI hoje significa fazer as escolhas corretas e que estejam em estreita ligação com 

a estratégia de negócios da empresa. Seu adequado uso pode gerar força competitiva, 

inovações e alterar as relações dentro e fora das organizações. Por esse motivo se discute 

tanto a melhoria da gestão da área de tecnologia e há grande interesse das organizações em 

investir em governança de TI. 

Esse será o assunto tratado nas seções desse capítulo. Essencialmente serão discutidos os 

aspectos associados à governança de TI, porém alguns assuntos como qualidade e gestão por 

processos serão também abordados. O objetivo é entender a evolução da gestão dentro da área 

de TI, desde a busca pela qualidade ao gerenciamento e monitoramento dos seus processos.. 
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2.1 Qualidade em TI 

A palavra qualidade vem do latim Qualitate e tem um conceito subjetivo, por isso difícil de 

definir, que está relacionado diretamente às percepções de cada indivíduo quanto a um 

processo, produto ou serviço. Diversos fatores como cultura, modelos mentais, tipo de 

produto ou serviço prestado, necessidades e expectativas influenciam diretamente nesta 

definição.  

 “A qualidade é a totalidade das características de um produto, processo ou 

serviço que suportam a sua capacidade de satisfazer às necessidades explícitas 

e implícitas” (ABNT NBR ISO/IEC 8402, 1994).  

Pensando nos produtos e serviços disponíveis no mercado, associamos à qualidade diversas 

características como relação custo/benefício, adequação às normas e especificações técnicas, 

durabilidade, facilidade de uso ou acesso e diversas outras características que definirão as 

necessidades dos clientes e serão norteadores para o produtor ou prestador de serviço. A partir 

delas, as organizações definem e quantificam os requisitos do produto ou serviço de maneira 

que possam ser interpretados por todos e sirvam como base aos processos de produção ou 

prestação de serviço, aos programas de garantia e à gestão da qualidade.  

Similarmente ao que acontece com a qualidade no mercado de produtos e serviços, a 

qualidade da informação tem despertado interesse crescente nas organizações. A informação 

está sendo vista como peça fundamental na tomada de decisão em todos os níveis de gestão 

corporativa, o que nos obriga a reavaliar seu conceito e também considerá-la como um 

produto. Produto este que também precisa ser avaliado sob a ótica do cliente e que necessita 

ter seus requisitos definidos e medidos. 

O que se percebe é que à medida que a infra-estrutura de informações das empresas 

amadurece, aumenta a necessidade de qualidade dos dados e de sistemas eficientes e eficazes 

de suporte à decisão. Esse tipo de sistema e o uso corporativo que se faz dele alavancam o 

conhecimento do negócio, resultando em vantagem competitiva (Filho, 1998). 

A seção a seguir fornece aos gestores de TI uma nova visão sobre qualidade de informação 

e como gerenciá-la de forma eficiente. 
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2.1.1 Total Data Quality Management (TDQM) 

Muitas metodologias surgiram para resolver alguns problemas da qualidade da informação 

pela aplicação de ferramentas ou métodos que conseguisse medir e melhorar a qualidade dos 

dados tratados dentro das organizações. 

Uma das mais discutidas compara a indústria tradicional com a indústria da informação, 

tentando entregar aos consumidores produtos de informação de qualidade. Os autores citam 

que os gerentes podem sempre ver e gerenciar informação como um subproduto de um 

sistema ou um evento, porém, do ponto de vista das pessoas que usam a informação, ela é um 

produto. Para entender essa visão da informação como produto e subproduto ou matéria-

prima, podemos fazer algumas correlações, conforme descrito no Quadro 2.1. (Wang et al. 

apud Bueno & Takaoka, 2008). 

Quadro  2.1 - Informação como produto ou sub-produto. 
(Wang et al. apud Bueno & Takaoka, 2008). 

 Produto Matéria-Prima  

O que é gerenciado? Informação; 

Ciclo de vida do produto informação. 

Hardware e software; 

Ciclo de vida dos sistemas. 

Como é gerenciado? Enfoque integrado; 

Leva-se em conta a visão dos 

fornecedores, produtores e usuários da 

informação. 

Pelos sistemas de informação; 

Ênfase em controles de 

componentes individuais e de 

custos. 

Por que gerenciar? Para garantir a qualidade do produto 

informação a ser entregue ao usuário. 

Para garantir qualidade dos 

sistemas de informação, incluindo 

hardware e software. 

O que é sucesso? Entregar, de forma continua, o produto 

informação com qualidade aos usuários; 

Os sistemas de informação 

funcionarem sem problemas, 

perspectiva de curto-prazo. 

 

Quem gerencia? Gerente do produto informação. Gerente de TI ou administrador 

de banco de dados. 

Da mesma forma que um conjunto de materiais são processados por uma linha de produção 

com o intuito de produzir um produto final, a indústria da informação, utilizando os sistemas 

de informação, processa um conjunto de dados produzindo produtos de informação.  

Nesta visão, a qualidade da informação evolui para um conceito que vai além da sua 

conformidade em relação ao que ela representa, passa a ser baseada na adequação da sua 

utilidade, é o chamado “fitness for use”, ou seja, o valor da informação depende do seu uso na 
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perspectiva das necessidades dos usuários. Esse é mais um problema a ser gerenciado, pois é 

possível que usuários com o mesmo perfil profissional tenham percepções diferentes sobre a 

qualidade de uma informação, pelo alto grau de subjetividade envolvido nessa análise. 

(Batista, 2006)1. 

Assim sendo, o reconhecimento de que a informação é um produto implica que os processos 

de gerenciamento precisam ser continuamente revistos como um ciclo. Essa afirmação sugere 

que a gestão da informação não deve estar atrelada apenas aos processos de armazenamento, 

controle e segurança da informação, deve também considerar a adequação de sua utilização 

pelos seus usuários internos e externos. 

Segundo Wang (1998), existem quatro princípios para assegurar a qualidade da informação: 

entender a necessidade de informações dos usuários; gerenciar a informação como um 

produto de um processo de produção bem definido; gerenciar a informação como produto de 

um ciclo de vida; designar um gerente de informação para controlar os processos e os 

resultados obtidos (Coutinho, 2007). 

O estudo de Wang (1998) baseia-se em um ciclo contínuo para assegurar uma qualidade alta 

da informação, definido por ele como ciclo TDQM (Total Data Quality Management). Tal 

ciclo foi desenvolvido no MIT (Massachusetts Institute of Technology), é similar ao ciclo 

PDCA (Plan – Do – Check - Act), norteador da gerência de projetos, e inclui quatro fases: 

definir, medir, analisar e melhorar, conforme ilustrado na Figura 2.1. 

 

Figura  2.1 - Ciclo TDQM (Wang,1998) 

                                                
1 Livre tradução da autora 
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Para melhor entendimento, antes de descrever as fases do TDQM é importante destacar a 

idéia dos papéis assumidos na cadeia produtiva da informação: 

• Fornecedores - responsáveis por coletar ou criar os dados; 

• Produtores - respondem pelo projeto, desenvolvimento e manutenção dos dados; 

• Consumidores - fazem uso do produto informação gerado; 

• Gerenciadores - responsáveis pelo gerenciamento de todo o processo de produção do 

produto informação, considerando todo o seu ciclo de vida. 

As fases do ciclo TDQM são definição, medição, análise e melhoria. 

Definição 

 Identificação das características do produto informação (IPC), associação aos requisitos de 

qualidade (IPQ) e o levantamento dos sistemas de manufatura da informação (IMS) 

envolvidos.  

As características do produto informação apresentam dois níveis: o mais alto refere-se à 

visão dos consumidores sobre o produto informação a partir de suas funcionalidades; o mais 

baixo, trata dos componentes do produto informação, seus relacionamentos e o caminho 

percorrido da sua produção, utilização até o seu gerenciamento.  

Definidas as características, faz-se necessária a construção dos requisitos de qualidade cuja 

participação dos fornecedores, produtores, consumidores e gerenciadores da informação é 

essencial. Cada papel definirá a escala de valores dos requisitos.  

Por fim, nessa fase é definido o sistema de manufatura da informação (IMS), similar ao 

processo de manufatura de produtos, esse sistema transforma dados brutos em produtos de 

informação. O Quadro 2.2, resume esse paralelo. 

 

Quadro  2.2 - Analogia entre sistemas de manufatura de produtos e de informações.  

(Wang et al. apud Favaretto, 2007) 

 Manufatura de Produtos Manufatura de Informação 

Entrada Matérias-primas Dados brutos 

Processo  Processo de manufatura Sistemas de Informação 

Saída Produto “físico” Produto da Informação 
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Medição 

É a produção de métricas para avaliação da qualidade.  

Nessa fase podem ser definidas regras complexas associadas aos negócios da organização 

ou regras bastante simples como percentagem de campos não informados. Aqui mais uma vez 

a importância dos envolvidos na produção da informação é essencial. 

Análise 

Identificação das causas dos problemas de qualidade, bem como avaliação do impacto da 

baixa qualidade.  

Pela complexidade dessa fase, algumas ferramentas são utilizadas como apoio pela equipe 

responsável pela avaliação da qualidade. Estas análises irão indicar quais bancos de dados ou 

funções do IMS devem ser escolhidos para maximizar a melhoria da QI. 

Melhoria 

Trata da produção de técnicas para garantir a melhoria contínua do produto informação 

pelos ajustes no fluxo de informação, nos sistemas envolvidos ou no alinhamento com as 

necessidades do negócio da organização, cada vez mais dinâmicas. 

Considerando as fases apresentadas, pode-se afirmar que para implantar tal metodologia é 

preciso especificar o produto informação (PI) a partir da análise do negócio da organização, 

formar uma equipe com todos os representantes da cadeia produtiva da informação, preparar 

um plano de avaliação e gerenciamento da qualidade do produto informação e, por fim, 

incorporar na organização a melhoria contínua do processo de produção da informação. Com 

certeza, o comprometimento, a correta e contínua definição dos requisitos, a identificação dos 

sistemas envolvidos e a utilização de ferramentas de análise de dados podem garantir o 

sucesso da aplicação do ciclo TQDM dentro de uma organização. 

O estudo sobre o ciclo TDQM será retomado na pesquisa aplicada aos gestores de TI da 

ECT como uma forma de avaliar como a gerência intermediária da organização gerencia a 

qualidade e como essa percepção pode afetar o modelo de governança adotado pela empresa. 

Nas próximas seções serão discutidos os conceitos associados à governança. 

2.2 Governança Corporativa 

Considerando a busca constante pela qualidade, excelência dos processos, competitividade 

e sobrevivência das organizações, surge a governança corporativa como um conjunto 
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estruturado de valores, padrões e normas que governa e orienta o sistema de gestão de uma 

organização. É uma ferramenta administrativa que vem crescendo em importância desde o 

início da década de 90 e vem sendo adotada pelas corporações, facilitando os relacionamentos 

entre proprietários, gestores e demais stakeholders das organizações. 

 “É um conjunto de valores, princípios, propósitos e regras que rege o sistema de 

poder e os mecanismos de gestão das corporações, buscando a maximização da 

riqueza dos acionistas e o atendimento dos direitos de outras partes interessadas, 

minimizando oportunismos conflitantes com esse fim” (Andrade & Rossetti, 2004). 

“É o sistema que permite aos acionistas ou cotistas o governo estratégico de sua 

empresa e a efetiva monitoração da direção executiva. As ferramentas que garantem o 

controle da propriedade sobre a gestão são o Conselho de Administração, a Auditoria 

Independente e o Conselho Fiscal. As boas práticas de governança corporativa têm a 

finalidade de aumentar o valor da sociedade, facilitar seu acesso ao capital e contribuir 

para a sua perenidade” (IBCG apud Júnior, 2005). 

A abrangência de atuação da governança também se dá em termos da diversidade de 

questões organizacionais compreendidas: processo de formulação e execução estratégica; 

sistemas de gestão, de controle e de aferição de resultados; sistemas de informações úteis às 

partes interessadas, entre outros. 

Em termos históricos existem três grandes marcos sobre governança corporativa: o trabalho 

de referência inicial é o livro “Power and Accountability”, dos americanos Monks e Minow, 

de 1992; a segunda referência é o trabalho da comissão britânica que divulga o “Relatório 

Cadbury”, de 1992; e, a terceira é o “Trabalho Técnico da OCDE” (Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ligada às Nações Unidas), de 1998. 

Além desses trabalhos, o cenário da governança corporativa se torna mais completo com a 

lei americana que regulamentou o tema em 2002, a Lei Sarbanes-Oxley. Segundo Andrade & 

Rossetti (2004), o enfoque principal dessa lei foi conduzido pela tendência de valores e 

padrões tais como: 

• Fairness - senso de justiça, eqüidade, probidade. 

• Disclosure - transparência. 

• Accountability - prestação responsável de contas. 
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• Compliance - controle interno, conformidade no cumprimento de normas. 

Tais valores iriam nortear os relacionamentos entre gestores e acionistas, formando a base 

que ajudaria a definir a estrutura de poder e os propósitos estratégicos dentro das 

organizações. O objetivo era definir uma postura ética, responsável, mas competente e 

construtiva no trato dos negócios. 

2.3 Governança de TI 

A Governança de TI é uma derivação da Governança Corporativa que procura equilíbrio 

entre a eficiência e eficácia. É uma nova maneira de pensar tecnologia de forma consistente e 

transparente que melhore as relações entre TI e usuários, TI e os negócios, TI e processos 

(internos e externos) organizacionais, assegurando que ela produza valor sobre os 

investimentos efetuados. 

Segundo Laurindo (2008), de uma forma resumida, pode-se dizer que a governança de TI 

trata da “administrabilidade” da área de TI. É uma ligação entre os modelos que tratam da 

eficiência de TI (gestão de recursos e processos internos) com aqueles que tratam da eficácia 

da TI (alinhamento). 

Para Luftman apud Laurindo (2008), governança de TI é a denominação para descrever 

como os processos e autoridade sobre os recursos, riscos, resolução de conflitos e 

responsabilidades sobre TI são compartilhadas entre parceiros do negócio, gestão da TI e 

prestadores de serviços. 

A Figura 2.2 ilustra a representação dos domínios da governança de TI e o Quadro 2.3 

descreve os princípios de cada domínio: 

 

Figura  2.2 - Domínios de Governança de TI (IT Governance Institute, 2007). 
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Quadro  2.3 - Princípios dos domínios da Governança de TI- Adaptado de Fletcher (2006). 

Domínio Princípios  

Alinhamento 

Estratégico 

O investimento em TI deve estar alinhado com os objetivos estratégicos; 

As operações em TI devem estar alinhadas com as operações da empresa;  

A estratégia de TI deve estar alinhada com a estratégia empresarial. 

Entrega de Valor 

 

Os resultados finais devem alcançar os benefícios que foram prometidos;  

Os resultados finais proporcionam qualidade adequada; 

Os resultados finais estão dentro do tempo estimado;  

Os resultados finais estão dentro do orçamento estimado. 

Gerenciamento de 

Riscos 

 

Aceitar riscos: formalmente reconhecer que o risco existe e  

controlá-lo através de um plano de controle de risco; 

Atenuar riscos: implementar controles que protejam contra riscos; 

Transferir riscos: compartilhar risco com parceiros ou garantir transferência para 

cobertura de seguro. 

Gerenciamento de 

Recursos 

 

Alinhar e priorizar os serviços de TI existentes que são necessários para dar 

suporte às operações empresariais; 

Gerenciar o ciclo de vida do hardware, das licenças de software, dos contratos 

de serviços e dos recursos humanos contratados; 

Organizar os recursos otimizados de TI para atender às necessidades da 

organização; 

Supervisionar e acompanhar tanto serviços internos, quanto terceirizados de TI. 

Monitoração de 

Desempenho 

Definir metas claras e boas medidas que permitam medir e monitorar as 

atividades de TI. 

A seguir serão apresentados alguns modelos ou frameworks disponíveis no mercado que 

são utilizados pelas organizações para implantação dos preceitos de governança de TI.  

2.4 Frameworks de Governança deTI 

Um framework é um conjunto de conceitos usado para resolver um problema de um 

domínio específico. No caso da governança de TI, os frameworks ajudam às organizações a 

implantar a governança baseando-se em princípios e melhores práticas que levam à eficiência 

e eficácia dos processos de TI. 

A seguir são listados alguns modelos. 

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) - é o modelo de referência para 

Gerenciamento de Serviços de TI mais aceito mundialmente. É um conjunto de melhores 
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práticas que busca promover a gestão com foco no cliente e na qualidade dos serviços de 

tecnologia da informação. 

ISO 17799 - conjunto de recomendações para introdução, implementação ou manutenção 

da segurança nas organizações. Tem como propósito prover uma base comum para o 

desenvolvimento de normas de segurança organizacional e disseminação das práticas efetivas 

de gestão da segurança, garantindo confiança nos relacionamentos entre as organizações. A 

ISO 17799 atua em segurança da informação considerando tecnologia, processos e pessoas, e 

foi publicada no Brasil pela ABNT com o código NBR ISO 17799. 

CMM/CMMI (Capability Maturity Model /Capability Maturity Model Integration) - é um 

modelo de avaliação com cinco níveis de maturidade, desenvolvido pelo SEI (Software 

Engineering Institute) da Universidade de Carnegie Mellon, que define as melhores práticas 

para o desenvolvimento e manutenção de softwares em todas as suas fases, da concepção até a 

sua entrega. 

PMBOK (Project Management Body of Knowledge) - criado pelo PMI (Project 

Management Institute) tem como objetivo melhorar o gerenciamento e a visão global sobre os 

projetos de TI; monitorar eficazmente requisitos de escopo, prazo, custo e qualidade; reduzir 

riscos e desvios na implantação de sistemas; minimizar desperdício; e, evitar retrabalhos. 

Ou seja, o mercado está repleto de modelos, normas, frameworks voltados à melhoria dos 

processos relativos ao ambiente tecnológico. Em alguns casos, nota-se que existe interseção 

de idéias, em outros, percebe-se que são complementares, mas evidencia-se que não são 

excludentes. Portanto, as organizações devem comparar as opções disponíveis, considerando a 

melhoria desejada, o alinhamento mais adequado ao negócio e refletirem também sobre a 

possibilidade de adoção de modelos de forma integrada. 

No estudo específico, o COBIT é o modelo de referência a ser explorado, porquanto além 

de ser um dos modelos mais conhecidos e disseminados nas empresas, foi também o 

escolhido pela ECT como framework padrão e o alicerce para sua Governança de TI.  

2.4.1 COBIT 

O COBIT surge como um guia de melhores práticas para Governança de TI que foca no 

que é necessário a ser alcançado, ao invés de se preocupar em como alcançar.  
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Não é um padrão definitivo, serve como apoio para a implementação de controles na 

Governança de TI. Provê as melhores práticas para o gerenciamento de processos de TI, 

estruturados de uma forma gerenciável e lógica, atendendo às várias necessidades de gestão 

da organização: tratamento dos riscos de negócio, questões técnicas, necessidades de controle 

e métricas de desempenho. 

O princípio COBIT é vincular as expectativas dos gestores de TI com suas 

responsabilidades, objetivando facilitar a Governança de TI na tarefa de gerar valor enquanto 

se gerencia seus riscos.  

O ponto central é o gerenciamento da informação com os recursos de TI para garantir o 

negócio da organização. O framework é constituído de três dimensões inter-relacionadas: 

Processos de TI, Recursos de TI e Critérios de Informação. Essas dimensões expõem a 

informação com qualidade e são representadas através do cubo COBIT, evidenciado na Figura 

2.3. 

 

Figura  2.3 - Cubo COBIT (Adaptado de IT Governance Institute, 2007). 

Processos de TI 

Agrupam as atividades em um modelo que facilita o gerenciamento dos recursos de TI 

visando o atendimento das necessidades do negócio. Os domínios estão associados aos 

processos e esses às atividades de TI, que tratam dos riscos, dos controles e de questões 

técnicas no nível mais detalhado. 

A Figura 2.4 apresenta o ciclo de gerenciamento do COBIT e no Quadro 2.4 são descritos 

os domínios que o envolvem. 
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Figura  2.4 - Ciclo do Gerenciamento – Adaptado de Fonseca (2008). 

Quadro  2.4 - Descrição dos domínios do COBIT - Adaptado de Filho Poncinelli (2008). 

Domínio Descrição 

Planejamento e Organização 

(PO) 

Abrange as partes estratégicas e táticas permitindo identificar as 

maneiras com as quais a TI possa contribuir para alcançar os objetivos 

do negócio. A visão estratégica precisa ser planejada, comunicada e 

gerenciada considerando as diferentes perspectivas. Devem ser 

estabelecidas uma organização apropriada e infra-estrutura tecnológica 

adequada. 

Adquirir e Implementar (AI) 

A estratégia de TI gera a necessidade de identificar, desenvolver ou 

adquirir soluções de TI e integrá-las no processo do negócio. Esse 

domínio também considera as mudanças e manutenções nos sistemas 

existentes de forma a garantir a continuidade do ciclo de vida dos 

mesmos. 

Entrega e Suporte (DS) 

Compreende os processos responsáveis por operações relacionadas ao 

processamento de dados, a manutenção dos acordos de níveis de serviço, 

desempenho e capacidade do ambiente, treinamento de usuários, e 

demais procedimentos que garantam os aspectos de continuidade 

operacional.  

Monitorar e Avaliar (ME) 

Refere-se à verificação de indicadores de qualidade, conformidade e 

desempenho. Este processo ainda confere o provimento de auditorias 

internas e externas. 

Segundo os quatro domínios descritos, os processos são classificados e agrupados, 

totalizando trinta e quatro processos, evidenciados no Quadro 2.5 que, por sua vez, são 

desmembrados e definidos em atividades e tarefas na organização. 
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Quadro  2.5- Domínios e Processos. (Fonseca, 2008). 

Planejamento e Organização (PO) Entrega e Suporte (DS) 

PO1 - Definir um plano estratégico 

PO2 - Definir a arquitetura de informação 

PO3 - Determinar a direção tecnológica 

PO4 -Definir processos de TI, a organização e 

relacionamentos da área de TI 

PO5 - Gerenciar o investimento de TI  

PO6 - Comunicar objetivos e metas gerenciais 

PO7 - Gerenciar recursos humanos de TI 

PO8 - Gerenciar qualidade 

PO9 - Avaliar e gerenciar riscos de TI 

PO10 - Gerenciar projetos 

DS1 - Definir níveis de serviços 

DS2 - Gerenciar serviços terceirizados 

DS3 -Gerenciar desempenho e capacidade  

DS4 Garantir continuidade de serviços 

DS5 - Garantir segurança de sistemas 

DS6 - Identificar e alocar custos 

DS7 - Educar e treinar usuários 

DS8 - Gerenciar central de serviços 

DS9 - Gerenciar configuração 

DS10 - Gerenciar problemas 

DS11 - Gerenciar dados 

DS12 - Gerenciar ambientes físicos 

DS13 - Gerenciar operações 

Adquirir e Implementar (AI) Monitorar e Avaliar (ME) 

AI1- Identificar soluções automatizadas 

AI2 - Adquirir e manter aplicativos 

AI3-Adquirir/manter infra-estrutura tecnológica 

AI4 - Habilitar e usar operações 

AI5 - Obter recursos de TI 

AI6 - Gerenciar mudanças 

AI7 - Instalar/credenciar soluções e mudanças 

ME1- Monitorar e avaliar desempenho de TI 

ME2 - Monitorar e avaliar adequação dos controles 

internos 

ME3 - Garantir conformidade com requisitos externos 

ME4 - Prover Governança de TI 

Critérios de Informação 

Para atender aos objetivos do negócio, a informação precisa estar em conformidade com 

um critério de controle específico que o COBIT se referencia como requisito de negócio para 

informação. 

 Os critérios de informação são baseados nos seguintes requisitos de negócio: qualidade, 

segurança e confiança. O Quadro 2.6 define cada um desses requisitos e os critérios de 

informação a eles associados. 

Recursos de TI 

São gerenciados pelos processos para prover informações necessárias à organização. O 

Quadro 2.7 apresenta uma descrição sobre cada um deles, tabulando-os de acordo com as 

ações desempenhadas para a realização das tarefas negócio. 
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Quadro  2.6 - Definições para os critérios de informação relacionados aos requisitos do negócio - 

Adaptado de Filho Poncinelli (2008). 

Requisitos do 

	egócio 

Critérios da 

Informação 
Definições 

Eficácia 

 

Trata da informação que está sendo relevante e pertinente ao 

processo de negócio, bem como que esteja sendo entregue de 

um modo oportuno, correto, consistente e útil. Qualidade 

Eficiência 
Diz respeito à provisão da informação através do uso ótimo, ou 

seja, mais produtivo e econômico do recurso. 

Integridade 

Relaciona-se à exatidão e à incerteza da informação, bem 

como, a sua validade de acordo com os valores e expectativas 

do negócio. 

Confidencialidade 
Diz respeito à proteção da informação sigilosa contra a 

revelação não autorizada. Segurança 

Disponibilidade 

Relaciona-se a informação que está sendo disponibilizada 

quando requerida pelo processo de negócio agora e no futuro 

também, diz respeitos à salvaguarda dos recursos necessários e 

as capacidades associadas. 

Conformidade 

Trata do cumprimento das leis, dos regulamentos e arranjos 

contratuais aos quais os processos de negócio estão sujeitos. 

Critérios de negócios impostos externamente. 

Confiança 

Confiabilidade 

Relaciona-se à provisão de informação apropriada para a 

gerência operar a entidade e exercer suas responsabilidades de 

relatar aspectos de conformidade e financeiros. 

 

Quadro  2.7 - Descritivo para recursos de TI e ações desempenhadas para realização das tarefas de 

negócio - Adaptado de Filho Poncinelli (2008). 

Recursos de TI Ações Desempenhadas 

Aplicação É a soma dos procedimentos manuais e programados. 

Informação 
Os dados de todos os formulários de entrada, processados e exibidos pelos sistemas 

de informação, podendo ser qualquer formulário que é usado pelo negócio. 

Infra-Estrutura 
São todos os recursos necessários às aplicações. Inclui: hardware, sistemas 

operacionais, banco de dados, rede, multimídia, entre outros. 

Pessoas 

Pessoal necessário para planejar, organizar, adquirir, implementar, entregar, dar 

suporte, monitorar e avaliar os sistemas de informação e serviços. Eles podem ser 

internos ou terceirizados. 
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Após a escolha do framework e o conhecimento dos conceitos a ele associados, algumas 

ações devem ser adotadas pelas organizações para a efetiva implantação da governança de 

tecnologia. A próxima seção tratará desse assunto. 

2.5 Implantando a Governança de TI 

No processo de adoção dos princípios de governança, Weill & Ross (2006) definem oito 

fatores que estão diretamente ligados ao sucesso da Governança de TI:  

Transparência - utilizar cada ferramenta de governança de TI de forma transparente para 

todos os gerentes. Quando as decisões são tomadas sem transparência, menor é a aceitação 

das regras de governança por parte dos demais, o que prejudicará sua eficácia; 

Abrangência - os mecanismos de governança não devem ser aplicados apenas para 

solucionar problemas isolados. A governança de TI deve sempre girar em torno dos objetivos 

de toda a corporação; 

Estabilidade - um projeto bem elaborado não pode sofrer mudanças drásticas contínuas, 

mas pode necessitar de adaptações decorrentes de flutuações econômicas, por exemplo. O 

projeto de governança deve ser completamente alterado somente quando houver a mudança 

da estratégia principal da corporação; 

Conhecimento da cultura da governança de TI - quanto maior for o conhecimento sobre a 

cultura da governança de TI, maior será a probabilidade de aceitação, por todos, das decisões 

tomadas; 

Simplicidade - a governança de TI deve se ater a um pequeno número de objetivos de 

desempenho da corporação. Cada novo objetivo pode conduzir a comportamentos diferentes 

ou indesejáveis na governança. Para isso, devem estar bem definidos os objetivos 

empresariais mais importantes; 

Tratamento de exceções - negócios bem sucedidos criam continuamente novas 

oportunidades; e, para aproveitá-las, as regras da governança devem estar bem definidas, 

esclarecendo como essas novas oportunidades serão manipuladas e incluídas nos processos da 

governança de TI; 
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Governança desenvolvida em vários níveis organizacionais - nas empresas de grande porte 

é comum a existência de várias unidades de negócio. Dessa forma, a governança de TI deve 

estar pronta para abranger cada uma delas, avaliando os objetivos principais da corporação e 

fazendo a inter-relação com os objetivos das demais unidades de negócio da empresa; e 

Incentivos ao alinhamento com a governança de TI - a alta administração deve incentivar e 

recompensar o comportamento de trabalho alinhado à Governança de TI. 

Já segundo Fernandes & Abreu (2008), a implantação da governança é um investimento de 

longo prazo e alguns requisitos devem ser atendidos, tais como: 

Liderança para a mudança - o modelo de governança exige um patrocinador que assuma a 

liderança e garanta os fundos necessários para o empreendimento; 

Envolvimento dos executivos da organização - geralmente os executivos de outras áreas 

não entendem que a TI necessita de instrumentos para a gestão de seus serviços. O 

envolvimento desses executivos pode ajudar na implantação de novos processos de TI; 

Entendimento dos estágios de maturidade em que se encontra a organização de TI - a visão 

da maturidade dos processos permite um planejamento adequado, focando nas 

vulnerabilidades mais gritantes; 

Ter um modelo de Governança de TI - um modelo de Governança permite definir o escopo, 

o planejamento e o gerenciamento da implantação. Além disso, o modelo é fundamental para 

facilitar a comunicação no âmbito da organização; 

Instituir um programa de Governança de TI - a implantação da governança exige a 

definição de um programa, realizado através de vários projetos, considerando perspectivas de 

curto, médio e longo prazos; 

Ter uma abordagem de “gestão de mudança” cultural - a governança leva a uma forma 

diferente de trabalhar e sempre haverá resistência, tanto passiva quanto ostensiva. Assim, é 

preciso planejar a abordagem da mudança para garantir o sucesso da implantação; 

Equipe qualificada - é preciso alocar pessoas que tenham os perfis requeridos para o 

planejamento, implantação e gerenciamento do programa; 
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Certificar-se de que os benefícios previstos pela Governança de TI estão sendo atingidos - 

este é um elemento crítico e um dos mais importantes. A alta administração só entenderá os 

investimentos na governança se os benefícios puderem ser demonstrados; e 

Implantar um endomarketing para TI - a implantação da governança requer uma estratégia 

de marketing focada principalmente na comunicação interna, garantindo o apoio constante e a 

disseminação dos seus feitos por toda a organização. 

Pode-se afirmar, independentemente do entendimento dos autores descritos acima, que a 

adoção da Governança requer uma preparação e uma percepção do ambiente onde será 

implantada. Em algumas organizações as recomendações listadas acima serão necessárias em 

sua totalidade, em outras, não. O importante é identificar os pré-requisitos mais adequados à 

organização e que garantam o sucesso da implantação. 

Outro aspecto importante para a governança é definir como avaliá-la. Na seção seguinte 

será apresentado um recurso que pode ser utilizado para acompanhar a efetividade da 

governança e seu refinamento contínuo. 

2.6 Avaliando a Governança de TI - 	orma ISO/IEC 38500  

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) publicou em Abril de 2009 a 

primeira edição da NBR ISO/IEC 38500 que trata da governança corporativa de tecnologia da 

informação. 

O objetivo dessa norma é fornecer uma estrutura de princípios para os dirigentes das 

organizações usarem na avaliação, gerenciamento e monitoramento do uso da TI. 

Considerando que a TI torna-se cada vez mais uma ferramenta essencial para o negócio e, em 

contrapartida, o investimento aplicado representa uma proporção significativa dos gastos com 

recursos financeiros e humanos das organizações, é fundamental que a alta administração 

promova seu uso de forma eficaz, eficiente e aceitável dentro das obrigações legais, 

regulamentares e éticas. 

Além dos executivos e dirigentes, a ISO/IEC 38500 fornece orientações a todos que 

informam ou assessoram esses dirigentes, uma vez que se aplica aos processos de 

gerenciamento da governança relacionados aos serviços de informação e comunicação usados 

por toda a organização. A norma também considera que todas as organizações podem utilizar 
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seu modelo, independentemente do seu tamanho, da extensão do uso da TI ou se são públicas, 

privadas, governamentais ou sem fins lucrativos. 

Basicamente, a ISO/IEC 38500 estabelece que para uma boa governança corporativa de TI 

é necessário seguir seis princípios: 

Princípio da Responsabilidade - os indivíduos dentro da organização compreendem e 

aceitam suas responsabilidades quanto ao fornecimento e demanda de TI; 

Princípio da Estratégia - a estratégia de negócio da organização leva em conta as 

capacidades atuais e futuras da TI; os planos estratégicos para TI satisfazem as necessidades 

atuais e contínuas da estratégia de negócio da organização; 

Princípio da Aquisição - as aquisições de TI são feitas por razões válidas, com base em 

análise apropriada e contínua, com tomada de decisão clara e transparente. Existe um 

equilíbrio apropriado entre benefícios, oportunidades, custos e riscos de curto e longo prazos; 

Princípio do Desempenho - a TI é adequada ao propósito de apoiar a organização, 

fornecendo serviços, níveis de serviços e qualidade necessários para atender aos requisitos 

atuais e futuros do negócio; 

Princípio da Conformidade - a TI cumpre com toda a legislação e regulamentos 

obrigatórios. As políticas e práticas são claramente definidas, implementadas e fiscalizadas; e  

Princípio do Comportamento Humano - as políticas, práticas e decisões de TI demonstram 

respeito pelo comportamento humano, incluindo as necessidades atuais e futuras de todas as 

pessoas no processo. 

Para aplicar cada um desses princípios a ISO/IEC 38500 utiliza o modelo descrito na 

Figura 2.5 que utiliza o ciclo Avaliar-Dirigir-Monitorar para orientar a governança de TI 

através de três tarefas principais descritas a seguir. 

Avaliar o uso atual e futuro de TI: os dirigentes devem examinar e avaliar o uso atual e 

futuro da TI, incluindo estratégias, propostas e arranjos de fornecimento. Nessa avaliação, as 

pressões internas e externas devem ser continuamente consideradas como também as 

necessidades atuais e futuras do negócio. 
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Orientar a preparação e a implementação de planos e políticas para assegurar que o uso da 

TI atenda aos objetivos do negócio: recomenda-se que os dirigentes designem 

responsabilidade e exijam preparação e implementação dos planos e políticas, incentivando 

uma cultura de boa governança. Os planos orientam os investimentos nos projetos e operações 

de TI e as políticas estabelecem um comportamento sólido no seu uso. Além disso, os 

dirigentes devem assegurar que a transição dos projetos para entrada em operação seja 

planejada e gerenciada, considerando os impactos nos negócios e nas práticas operacionais, 

como também nos sistemas de TI e infra-estrutura existentes.  

Monitorar o cumprimento das políticas e desempenho em relação aos planos: convém que 

os dirigentes monitorem através de sistemas de mensuração apropriados se o desempenho está 

de acordo aos objetivos do negócio e ao planejado, certificando também a conformidade com 

as obrigações externas (regulamentares, legislativas, legais e contratuais) e práticas internas 

de trabalho. 

 

Figura  2.5 – Modelo para Governança de TI (AB	T ISO/IEC 38500, 2009). 
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Na seção seguinte a gestão por processos será apresentada como outro recurso que pode ser 

utilizado na implantação da governança, melhorando o mapeamento, a modelagem e 

monitoramento dos processos de TI. 

2.7 A gestão por processos como aliada da Governança de TI 

Quando se discute qualidade, é mencionada a necessidade de incorporar na organização a 

melhoria contínua do processo de produção da informação. Ao tratar de governança, cita-se 

que sua implantação promove uma revisão dos processos (internos e externos) 

organizacionais, assegurando que ela produza valor sobre os investimentos efetuados. No 

estudo dos frameworks, o conjunto de princípios e melhores práticas que levam à eficiência e 

eficácia dos processos de TI são também mencionados.  

Sejam vistos como pré-requisitos ou como resultados alcançados, o mapeamento e a 

melhoria dos processos são sempre mencionados em todos os conceitos relativos a nova 

gestão da tecnologia da informação que está presente nas grandes organizações. A gestão por 

processos não é apenas mais uma estratégia de governança à disposição das organizações, 

mas um ferramental intrinsecamente presente nas ações de melhoria e excelência da gestão de 

TI. 

Antes no entanto de tratar sobre a relação da gestão por processos associada à governança 

de TI, é importante aprofundar o conhecimento sobre os conceitos e ferramentas a ela 

correlacionados. As seções seguintes cumprem esse propósito. 

2.7.1 Gestão por processos  

O foco nos processos não é novidade, a reengenharia já tratou do tema, porém essa nova 

onda traz pela primeira vez a preocupação de rever processos sintonizados com o negócio da 

empresa. 

A idéia é que o sucesso do negócio depende de uma base de processos que alinham os 

recursos disponíveis aos objetivos da organização, por isso é extremamente importante saber 

gerir esses processos. 

Segundo De Sordi (2008), os princípios fundamentais que caracterizam a gestão por 

processos são o fato de estar organizada em processos-chave multifuncionais; a existência do 

trabalho colaborativo que represente a base para o desempenho e estrutura organizacional; a 
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forma integrada como trata clientes e fornecedores; a utilização da tecnologia da informação 

como ferramenta para alcançar objetivos e promover a entrega de proposição de valor ao 

cliente final; a multifuncionalidade; o incentivo ao desenvolvimento de múltiplas 

competências; o redesenho das funções departamentais ou de áreas visando a parceria com os 

grupos de processos; e ainda, a construção de uma cultura corporativa transparente, de 

cooperação e colaboração. 

Para Júnior (2007), a solução de gestão por processos é realizada através de quatros macro 

atividades fundamentais que devem ser consideradas em conjunto: modelagem, integração, 

monitoramento e otimização.  

Modelagem - consiste na definição e representação gráfica do processo que deve contemplar 

todos os componentes ativos tais como regras de negócios, macro-processos, sub-processos, 

processos paralelos, tratamento de exceções e tratamento de erros; 

Integração - representa a conexão entre os componentes do processo para a troca de 

informações necessária ao atingimento do seu objetivo. Sob o ponto de vista das aplicações, 

significa a interação com os sistemas da empresa. Para pessoas, representa por exemplo a 

utilização de um portal para a interação e o cumprimento do papel de cada indivíduo dentro 

do processo; 

Monitoramento - etapa que trata da utilização de um instrumento que permita a visualização 

gráfica dos processos em atividades, suas várias instâncias e as atividades já executadas e 

como elas foram executadas; e 

Otimização - é a etapa que analisa os processos ativos, evidenciando seus pontos fracos e 

oferecendo instrumentos para a sua melhoria;  

É evidente que aplicar tais fases dentro das organizações depende também de uma mudança 

comportamental, principalmente pelas grandes diferenças existentes entre o modelo de gestão 

tradicional, baseado em funções, e o modelo de gestão baseado em processos. Tais diferenças 

são resumidas e destacadas no Quadro 2.8. 
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Quadro  2.8 - Gestão por processos X gestão funcional (De Sordi, 2008). 

Características 

analisadas 

Gestão funcional Gestão por processos 

Alocação de pessoas Agrupados junto aos seus pares em 

áreas funcionais. 

Times de processos envolvendo 

diferentes perfis e habilidades. 

Autonomia operacional Tarefas executadas sob rígida 

supervisão hierárquica. 

Fortalece a individualidade dando 

autoridade para tomada de decisões. 

Avaliação de 

desempenho 

Centrada no desempenho funcional 

do individuo. 

Centrada nos resultados do processo 

de negócio. 

Cadeia de comando Forte supervisão de níveis 

hierárquicos superpostos. 

Fundamentada na negociação e 

colaboração. 

Capacitação dos 

indivíduos 

Voltada ao ajuste da função que 

desempenham / especialização. 

Dirigido às múltiplas competências 

da multifuncionalidade requerida. 

Escala de valores da 

organização 

Metas exclusivas de áreas geram 

desconfiança e competição entre as 

áreas. 

Comunicação e transparência no 

trabalho gerando clima de 

colaboração mútua. 

Estrutura organizacional Estrutura hierárquica, 

departamentalização / vertical. 

Fundamentada em equipes de 

processos / horizontal. 

Medidas de desempenho Foco no desempenho de trabalhos 

fragmentados das áreas funcionais. 

Visão integrada do processo de 

forma a manter uma linha de 

agregação constante de valor. 

Natureza do trabalho Repetitivo e com escopo bastante 

restrito / mecanicista. 

Bastante diversificado, voltado ao 

conhecimento / evolutivo-adaptativo 

Organização do trabalho Em procedimentos de áreas 

funcionais / mais linear. 

Por meio de processos 

multifuncionais / mais sistêmico. 

Relacionamento externo Pouco direcionado, maior 

concentração no âmbito interno. 

Forte incentivo por meio de 

processos colaborativos de parcerias 

Utilização da tecnologia Sistemas de informação com foco 

em áreas funcionais. 

Integração e orquestração dos  

sistemas de informação. 

Vale ressaltar que na prática as grandes corporações não conseguem implementar uma 

transição radical entre esses modelos. O que se vê é opção por uma forma mista de gestão. 

Segundo Baldam apud Pereira (2008) a quantidade de departamentos pode diminuir, alterar as 

responsabilidades, descentralizar, usar uma estrutura matricial, mas mesmo assim isso não 

leva necessariamente à extinção por completo da estrutura hierárquica na forma de 

organogramas como estamos habituados. 
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Na seção seguinte serão tratadas a metodologia, a notação e tecnologias associadas à gestão 

por processo que facilitam o uso e ajudam a disseminar essa nova maneira de gerir as 

organizações. 

2.7.2 BPM (Business Process Managment), BPM	 (Business Process Modeling 

�otation) e BPMS (Business Process Management System) 

O BPM orienta a aplicação de métodos e técnicas para definição, implantação, controle e 

melhoria contínua dos processos de negócios. Não é uma categoria de produto, nem uma 

ferramenta ou software, mas sim uma metodologia, um conjunto de práticas que se baseiam 

na gestão por processos.  

 “BPM é um conjunto formado por metodologias e tecnologias cujo objetivo é 

possibilitar que processos de negócios integrem, lógica e cronologicamente, clientes, 

fornecedores, parceiros, influenciadores, funcionários e todo e qualquer elemento com 

que eles possam, queiram ou tenham que interagir, dando à organização visão 

completa e essencialmente integrada do ambiente interno e externo das suas operações 

e das atuações de cada participante em todos os processos de negócio” (Cruz apud 

Pereira, 2008). 

A adoção da metodologia BPM em uma organização também inclui o suporte para a 

interação entre pessoas e aplicações informatizadas diversas e possibilita que as regras de 

negócio da organização sejam criadas e informatizadas na forma de processos. Com o uso do 

BPM as regras de negócio ficam sob o controle dos analistas de processos que interagem com 

a área de TI na construção de soluções mais focadas na estratégia da organização. 

Segundo Silva (2009), com o uso do BPM, e através da identificação dos processos que 

formam o seu negócio, assim como dos elementos que fazem parte destes, como atores, 

recursos, tempo e custo de execução, dentre outros, as organizações poderão conhecer melhor 

sua estrutura interna, favorecendo assim uma melhor tomada de decisões em relação às 

mudanças. 

A implantação dessa metodologia promove a otimização dos seus processos de negócio sob 

diferentes pontos de vista como tempo, custos, lucros, estratégia corporativa, dentre outros. É 

um novo recurso para as organizações no sentido de garantir a execução de atividades 

essenciais exatamente como o previsto, permitindo um monitoramento que gere ações pró-
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ativas e análises consolidadas que, por sua vez, possam impulsionar o redesenho e 

aprimoramento de outros processos.  

Esse redesenho e aprimoramento muitas vezes são alcançados fazendo uso da modelagem 

do processo. A modelagem é um recurso visual que ajuda a entender como funciona uma 

organização. Como um processo pode permear por diversas áreas funcionais, sua modelagem 

permitirá um aumento do entendimento do negócio dada a necessidade de participação e o 

trabalho colaborativo entre os profissionais durante essa atividade. 

No modelo é possível discutir mudanças para melhoramento de um processo, tratar da 

complexidade e interrelacionamentos na criação de um novo, discutir redundâncias e não 

conformidades que afetam a estratégia corporativa. Esse é o papel da notação BPMN. 

Segundo Bittencourt (2007), BPMN é o mais importante padrão de notação gráfica aberta 

para desenhar e modelar processos de negócios. Com ela é possível modelar os processos de 

negócio através de diagramas de fácil entendimento, projetar e descrever modelos ideais, 

entender detalhes técnicos, monitorar e mensurar o negócio com indicadores de desempenho. 

O uso da notação BPMN facilita o trabalho das organizações na implantação da gestão por 

processos por, principalmente, garantir a comunicação eficiente e a facilidade de 

entendimento por parte dos analistas de negócios e de sistemas. 

Para Bitencourt (2007), além da facilidade de entendimento, o uso da BPMN traz os 

seguintes benefícios: 

• provê suporte a orquestração de serviços e a execução de tarefas humanas do 

workflow, ao permitir coreografia de múltiplos processos de negócio; 

• diminui distâncias entre o desenho do processo e a sua automação ao permitir 

interface com as linguagens de implementação de processos; 

• é excelente para desenhar os eventos de negócio necessários para se trabalhar na 

arquitetura orientada a serviços (SOA); 

• descreve como a organização responderá às suas exceções e regras de negócio, 

proporcionando assim, o refinamento de políticas ágeis da organização; 
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• permite às organizações se ajustarem rapidamente às novas circunstâncias internas e 

de B2B (Business to Business) do negócio; e 

• permite a representação dos participantes do processo dentro do diagrama através de 

uma metáfora de piscinas e raias onde são identificadas as trocas de serviços, 

produtos, valores, transações, informações e conhecimento entre os clientes, 

fornecedores e parceiros da organização.  

Além da notação, a gestão por processos faz uso de softwares para apoiar a 

implementação e execução dos processos segundo a metodologia BPM. São as ferramentas 

BPMS. 

Um bom BPMS permite o mapeamento dos processos, o desenho dos fluxos e 

formulários eletrônicos, a definição das regras de negócio, além de possibilitar a execução e 

o monitoramento das atividades através de métricas e de alertas para a gestão.  

Fazendo um paralelo entre ferramentas puramente de construção de fluxogramas 

(Wokflows) e as ferramentas BPMS, conclui-se que um BPMS engloba as funcionalidades 

dos Workflows, referentes ao mapeamento e modelagem de processos, mas possuem 

recursos adicionais de execução e monitoramento que os torna ferramentas mais robustas e 

adequadas à gestão de processos (Pereira, 2008). 

Hoje existem diversas ferramentas BPMS disponíveis no mercado com funcionalidades e 

aplicações diferenciadas. Antes de sua adoção, as organizações devem fazer uma análise 

prévia sobre o produto desejável e compatível ao seu ambiente. 

2.7.3 BPM X Governança de TI 

A relação entre BPM e Governança de TI é evidente pela similaridade do uso da 

abordagem baseada em processos, principalmente pelo fato deles terem a sua otimização 

como alicerce. É possível sugerir as melhorias nos processos da Governança de TI através 

dos métodos, técnicas e ferramentas utilizadas no BPM, assim como aplicar a gestão de 

processos dentro do ambiente de TI, buscando a eficácia, melhoria de processos e 

transparência sugeridos pela Governança.  

Segundo Barbará (2006), a gestão por processos tem se tornado cada vez mais um 

requisito essencial para os sistemas de gestão organizacional, sendo suporte decisivo na 
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implementação de vários modelos de gestão, inclusive a Sarbanes-Oxley que norteia a 

governança corporativa. 

Para garantir uma efetiva gestão por processos, a empresa deve se preocupar em criar um 

ambiente organizacional que permita o alinhamento de diversos elementos tais como: a 

estratégia corporativa, os sistemas de informação, as competências organizacionais, as 

métricas e indicadores estratégicos, a estrutura organizacional e os mecanismos de 

responsabilização pela condução dos processos. Comparando com a governança 

corporativa e de TI, esses elementos são também considerados e alinhados na busca pelos 

objetivos estratégicos.  

Outra relação existente entre os dois conceitos é o uso da tecnologia de sistemas 

integrados como meio de disseminação. O uso do termo BPM, por exemplo, foi 

impulsionado com a implementação dos ERP (Enterprise Resource Planning) nas grandes 

empresas no final da década passada. Como essas soluções possuem uma diversidade de 

regras, cuja alteração é onerosa e complexa, os BPMS trouxeram a possibilidade de extrair 

dos ERP a administração dessas regras. Por outro lado, os ERP também facilitaram a 

governança com a padronização de processos e a integração corporativa, pontos 

importantes para uma tomada de decisão eficaz. 

Segundo Silva (2009), na área de TI, o BPM serve como fonte de informações para as 

mais diversas atividades, sendo usado desde a identificação de requisitos de software até a 

definição de soluções de integração entre as empresas.  

O Quadro 2.9 traz um exemplo sobre uso do BPM associado aos frameworks de 

governança, no caso específico, o ITIL.  Associação similar foi usada no estudo 

apresentando por Silva (2009), onde o BPM e o ITIL foram usados com o objetivo de 

aumentar a eficiência do atendimento durante o processo do vestibular, buscando adequar a 

capacidade dos serviços de TI ao processo de negócio da instituição. Outro exemplo do uso 

do BPM associado à TI seria a documentação dos processos do COBIT ou a elaboração de 

todo o seu fluxo, usando a notação BPMN. 

O que se percebe é que o BPM, apesar de ter sua origem fora da área de tecnologia, tem 

se tornado uma nova e boa ferramenta para a melhoria da governança de TI nas empresas, 

facilitando a aproximação entre os profissionais de TI e os analistas de negócios em busca 

das melhores soluções para as organizações. 
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Quadro  2.9 – Benefícios do uso do BPM no ITIL. 

 

2.8 Outros aspectos que influenciam a governança de TI 

Independentemente do framework escolhido ou do monitoramento de desempenho 

utilizado, outros aspectos influenciam o processo de implantação de uma governança. Pelo 

cenário encontrado na empresa estudada, duas discussões precisam ser destacadas. 

2.8.1 Centralização ou Descentralização de TI  

O debate sobre centralização ou descentralização da área de TI é algo recorrente. Pecando 

pelas generalizações, estruturas centralizadas de TI geralmente resultam em um menor custo 

para a organização e maior insatisfação com o serviço prestado localmente. Há uma 

morosidade na aprovação de investimentos, mas, em contrapartida, é possível desenvolver um 

plano e orçamento que podem ser melhor controlados. Além disso, há facilidade de 

padronização e vantagens na negociação das compras que atenderão toda a empresa. 

No modelo descentralizado, ganha-se em flexibilidade e melhor prestação dos serviços. O 

gerente de TI local tem maior capacidade de resposta a uma demanda do que teria uma 

organização central. A tomada de decisão é rápida por não ser necessário justificar projetos e 

não depender de uma pré-aprovação. Entretanto, podem se proliferar soluções e compras 

locais que não atendem ao padrão da empresa e há uma perda do poder de barganha, além de 

aumentar a complexidade dos controles. 

Capacidades do BPM no ITIL Benefícios almejados 

Automação dos processos encaminhando o 

trabalho de forma eficiente; 

Processos iniciados de maneira encadeada e de 

acordo com as dependências/regras; 

Embutir procedimentos no fluxo de trabalho; Simplificação dos processos e eliminar a 

complexidade dos procedimentos de 

documentação; 

Acoplar sistemas e os dados existentes; Gerenciamento do ambiente de forma integrada; 

Embutir medidas e indicadores de desempenho e 

níveis de serviço; 

Informação on-line, visibilidade e controle do 

processo; 

Embutir controles e rastreabilidade das atividades; Garantia de conformidade do processo; 

Facilitar a utilização e treinamento. Elimina o entrave de execução manual do 

processo. 
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Para Peterson apud Albertin (2008), quando estamos tratando de governança de TI, a 

adoção de uma estrutura centralizada ou descentralizada deve ser avaliada de maneira 

adequada. O Quadro 2.10 apresenta alguns determinantes para a escolha da melhor estrutura 

de TI: 

Quadro  2.10 – Determinantes para centralização ou descentralização da TI. 

 (Peterson apud Albertin, 2008). 

 Centralizada Descentralizada 

Estratégia de Negócio Foco em custo Foco em inovação 

Governança de Negócio Centralizada Descentralizada 

Tamanho da organização Pequena Grande 

Intensidade de informação Baixa Alta 

Estabilidade do ambiente Alta Baixa 

Competência da organização Baixa Alta 

Os determinantes são elementos do ambiente e da organização que ajudam na escolha de 

uma estrutura mais apropriada ao negócio. A relação direta com a governança corporativa é, 

sem dúvida, um ponto inicial para a determinação da estrutura, considerando a necessidade de 

alinhamento (Albertin, 2008). 

Para Jordan e Musson apud Albertin (2008), os tipos de estrutura podem ser definidos sob a 

ótica da tomada de decisão em três modelos descritos a seguir. 

Centralizada: o gerenciamento corporativo tem autoridade de tomada de decisão de TI 

através da organização. 

Descentralizada: o gerenciamento divisional tem autoridade na tomada de decisão de TI. 

Híbrida ou federal: o gerenciamento corporativo tem autoridade de tomada de decisão de 

infra-estrutura para toda a organização e o gerenciamento divisional tem autoridade para suas 

aplicações e desenvolvimento de sistemas.  

Os três modelos possuem vantagens e desvantagens, entretanto o modelo federal pode gerar 

mais benefícios pela combinação dos dois extremos. Essa percepção gerou uma 

movimentação das organizações para o modelo federal nos anos 90, porém hoje há uma 

tendência pelo modelo mais centralizado com uma governança mais compartilhada. A razão 

por essa nova direção é a ascensão do papel da TI como estratégia corporativa e a implantação 

de sistemas como ERP, que reestruturam os processos organizacionais e passam a compor 

novas formas de negócio. 
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O que se percebe é que o melhor arranjo ou estrutura organizacional depende de vários 

fatores como setor, tamanho, estratégia corporativa, ambiente organizacional, de maneira que 

só uma análise apurada pode ajudar a empresa adotar o arranjo mais efetivo à sustentação do 

seu negócio. 

2.8.2 Centros de Serviços Compartilhados (CSC)  

“Os Centros de Serviços Compartilhados é um método de organização e operação 

onde processos de suporte de uma empresa (processos de grande volume, de baixo 

valor agregado e baseado em transações) são identificados, separados e administrados 

como processos de negócio independentes, apoiados por práticas e sistemas comuns“ 

(Vector Consulting Group, 2009). 

“Serviços compartilhados é a prática em que unidades de negócio decidem 

compartilhar um conjunto de serviços, ao invés de tê-los como uma série de funções 

de apoio duplicadas” (Quinn et al. apud Ramos, 2005). 

“Serviços Compartilhados são definidos como a concentração dos recursos da 

organização realizados como atividades, tipicamente espalhados ao longo da mesma, 

de forma a servir múltiplas partes internas a custos reduzidos e com alta qualidade na 

prestação dos serviços, com as metas de atender aos clientes finais e intensificar o 

valor da corporação” (Schulman et al. apud Jóia & Mattos, 2008). 

Os CSC são agentes de mudanças estruturais dentro de grandes empresas, principalmente 

naquelas que atuam em diferentes localidades. Em empresas com esse perfil existem serviços 

de apoio estruturados em cada unidade de negócio, operando de forma autônoma e gerando 

multiplicidade de áreas funcionais que os gerem.  

O compartilhamento de serviços permite a concentração de recursos e atividades de apoio 

em um único ponto (núcleo corporativo) que se torna o provedor dessas atividades para toda a 

organização. Além disso, tal núcleo se especializa na prestação de serviços processuais para 

as diversas unidades das empresas, podendo atingir uma escala de operação, experiência em 

processos, padronização e redução de custos inatingíveis se cada unidade individualmente 

tentasse automatizar, redesenhar e otimizar estes processos de forma autônoma. 

Outra vantagem é que essa centralização permite que os gerentes das unidades de negócios 

consigam se dedicar às atividades essenciais ou estratégicas e os libere do gerenciamento das 

atividades de apoio. 
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Segundo Bridelli (2005), dentro da área de tecnologia, os serviços de help desk, serviços de 

rede, manutenção de infra-estrutura, operações de data centers, desenvolvimento e 

manutenção de aplicativos são todos candidatos à centralização nos CSC. 

Em pesquisa feita em 2006 com 143 empresas e órgãos de governo no mundo todo, a 

empresa de consultoria Accenture relata que 73% das empresas migraram seus processos de 

TI para os centros de serviços. Considerando que os três principais desafios operacionais mais 

relevantes relacionados pelos governos são pressão por atingir as metas de eficiência, a 

demanda de cidadãos por melhores serviços e a necessidade de redução dos custos, 63% dos 

entrevistados entende que os CSC são muito importantes para endereçar esses desafios 

estratégicos e operacionais (Accenture, 2007). 

A natureza integradora da Tecnologia de Informação nas empresas faz com que esta seja 

uma das principais funções compartilhadas dentro das organizações e um dos agentes 

facilitadores para implantação dos CSC. É o caso de algumas organizações que só adotaram 

um CSC para áreas da empresa após a implantação de algum ERP. Segundo Jóia & Mattos 

(2008), muitas grandes empresas, tais como Microsoft e Hewlett Packard, combinaram uma 

implementação bem sucedida do ERP com a criação de operações de serviços compartilhados 

buscando maiores ganhos financeiros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2.6 – Sequência de Implantação dos CSC (Accenture, 2007). 

A Figura 2.6 demonstra que a maioria das empresas, 33%, implantou os CSC após a 

implantação de soluções integradoras, no entanto, 32% realizaram a implantação dos centros 
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em paralelo com a implantação dos sistemas integrados. Nos dois casos, fica evidente a 

importância dos sistemas integrados para a implantação dos CSC. 

Vale atentar ainda que a escolha pela implantação de um CSC deve passar por um 

entendimento dos possíveis benefícios e custos que podem incorrer à organização como 

descritos por Schulman et al. apud Jóia & Mattos (2008) e listados no Quadro 2.11.  

Quadro  2.11 – Custos x benefícios na implantação de CSC (Schulman et al apud Jóia & Mattos, 2008). 

 Custos Benefícios 

Pessoas Realocação; 

Bônus de permanência para equipe definida para CSC ; 

Treinamento; 

Equipe temporária para suporte no início das operações; 

Pacotes de demissão; 

Novas admissões para serviço de atendimento – help desk  

Redução de pessoal; 

Redução dos salários dependendo 

da localização; 

Número de gerenciamento de 

equipe maximizado; 

Horas extras minimizadas. 

Processos Reengenharia de processo;  

Estabelecimento de métricas; 

 

Melhoria da produtividade; 

Implementação das melhores 

práticas; 

Processos padronizados; 

Redução do custo da qualidade. 

Tecnologias Hardware; 

Novos softwares;  

Upgrade da infra-estrutura; 

Call center (quando necessário). 

Software ao alcance de toda a 

empresa; 

Escalabilidade da plataforma; 

Preços de software reduzidos; 

Taxas de licença de uso e 

manutenção reduzidas; 

Padronização. 

Instalações Consolidação das operações,  

Fechamento das antigas instalações. 

Aluguéis mais baratos, 

Diminuição dos custos de 

administração das instalações. 

 

Um dos aspectos mais importante é o comportamental. O fator humano é sempre um fator 

crítico para o sucesso na implantação desse modelo, principalmente por possivelmente tratar 

de redução ou movimentação de pessoal. A comunicação eficaz, definição de processos 

sólidos e treinamento dos colaboradores envolvidos são premissas importantes que podem 

minimizar esses impactos culturais. 
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2.9 Considerações Finais 

Nesse capítulo foram abordados aspectos relacionados com a busca pela boa gestão de TI. O 

propósito era levantar os caminhos historicamente discutidos pelos gestores de TI para a 

melhoria da gestão, desde o surgimento do termo TI, passando pela discussão sobre qualidade 

da informação, a concepção da informação como um produto, o conceito de governança, o 

uso de frameworks como o COBIT, a norma ISO/IEC 38500 até as discussões sobre 

centralização/descentralização e centros de serviços compartilhados de TI, que influenciam 

diretamente a administração e o desempenho da área. 

Como este capítulo trata, de forma recorrente, da melhoria da gestão, mencionando diversas 

vezes a melhoria e otimização dos processos de TI, um destaque foi dado à gestão por 

processos. O propósito era evidenciar o BPM como recurso à boa governança, discutindo seus 

conceitos, notação e ferramentas como instrumentos que podem também ser explorados na 

busca pela melhoria da gestão da TI. 
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3 A GOVER	A	ÇA DE TEC	OLOGIA 	A ECT 

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), da forma como é conhecida 

atualmente, foi criada em 20 de março de 1969 como empresa pública vinculada ao Ministério 

das Comunicações, em decorrência da transformação da Autarquia Federal que era, então, 

Departamento de Correios e Telégrafos (DCT). Sua estrutura organizacional atual possui uma 

administração central, localizada no Distrito Federal, e diretorias regionais, presentes em 

todos os estados da federação.  

Inicialmente, oferecendo serviços postais simples, mas de grande relevância para 

integração da estrutura nacional, a ECT era responsável por enviar cartas, malotes, selos e 

telegramas. Atualmente, os serviços prestados à população são diversos e a complexidade 

tecnológica envolvida foi evoluindo rapidamente, principalmente após o surgimento da 

Internet. A rede mundial e a sua crescente utilização vêm gerando conseqüências importantes 

para a organização da economia e da sociedade como um todo, criando, ao mesmo tempo, 

ameaças e oportunidades para as organizações e mercados. Os Correios, em consonância com 

esse cenário, cumprindo sua missão e objetivando otimizar a sua linha de negócios e o 

atendimento de demandas crescentes produzidas por essas novas tecnologias, passou por uma 

série de modernizações para operacionalizar seus recursos e serviços de modo a oferecê-los 

com qualidade, agilidade e segurança dentro desse novo mercado muito mais competitivo. 

Atuando em um segmento pressionado pelas novas formas eletrônicas de comunicação 

pessoal, do e-mail às mensagens de celular, a ECT tem pela frente o desafio de se redescobrir. 

Só de 2005 para cá, a receita gerada com postagem de cartas, contas, boletos e extratos 

bancários diminuiu 20%. 

Outro agravante é a possibilidade de mudanças na Lei Postal e no Estatuto dos Correios. A 

tendência é que a ECT preserve o monopólio em boa parte das atividades postais e permaneça 

como empresa pública, sem previsão de abertura do capital para acionistas privados, mas se 

torne uma sociedade anônima. A mudança implicará cumprimento de princípios básicos de 

governança corporativa, como a obrigatoriedade da publicação de balanços e a apresentação 

de fatos relevantes à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).  
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3.1 Estrutura Organizacional da área de TI 

Esse novo cenário tem motivado uma série de mudanças estruturais que procuram tornar a 

empresa mais dinâmica e preparada para o futuro que se ensaia. Há uma orientação de 

desincumbir a Administração Central das atividades transacionais para se dedicar às 

atividades estratégicas e de coordenação nacional das diretorias regionais, que, por sua vez, 

estarão dedicadas à execução dos negócios. 

Essas mudanças do ambiente aliadas à demora na entrega de sistemas; a falta de visão 

integrada nos projetos (necessidade do negócio); a multiplicação de esforços; o fracionamento 

de recursos e de demandas nas diretorias regionais; a falta de visão sistêmica; a morosidade 

nos processos de contratação e a falta de padronização justificaram a adoção de um novo 

arranjo organizacional dentro da área de tecnologia.  

As figuras abaixo apresentam uma visão sobre os dois arranjos: a estrutura vigente até 

Jul/2009 (Figura 3.1) e a estrutura atual, que ainda está em fase de implantação (Figura 3.2).  

 

Figura  3.1 – ECT – Estrutura da área de TI até Jul/2009.  

Os Departamentos (DETIC e DEPIN) terão como incumbência as atividades de 

planejamento, de definição de normas/padrões e de controle das áreas de tecnologia e de 

infra-estrutura, respectivamente. Já as Centrais (CESIS, CESEP e CESIN), são responsáveis 

pelas atividades operacionais relacionadas a sua área de especialidade. Todos eles estão 

instalados na Administração Central em Brasília. 
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Figura  3.2 – ECT – Estrutura da área de TI a partir de Jul/2009 (DITEC, 2009). 

 

Nas Diretorias Regionais, que antes contavam com suas Gerências de TI e de Engenharia 

conforme mostradas na Figura 3.1, serão acomodadas as Fábricas de Software (no máximo 

nove), os Escritórios Regionais (no máximo dez) para questões de infra e engenharia, e os 

Núcleos de TIC (com quantitativo ainda indefinido) para suporte. Os CCD (Centros 

Corporativos de Dados), localizados em São Paulo e Brasília, absorverão os serviços de 

produção e de gerenciamento da rede, que na estrutura anterior (Figura 3.1) eram 

descentralizados e estavam presentes em todas as regionais. 

Tal transição procura seguir os mesmos passos dados pelo Banco do Brasil e da Caixa 

Econômica Federal quando centralizaram sua área de TI. Os objetivos dessa nova estrutura 

são a segregação das funções de planejamento e operação; especialização e aumento de 

produtividade dos profissionais; implantação de modelos de terceirização de serviços (fábrica 

de projetos) ; criação de fábricas de desenvolvimento de software (interna e externa)  e a 

centralização da produção para que haja uma visão única, integrada e corporativa, visando 

uma governança plena da área de tecnologia. 

3.2 Governança de TI na ECT 

Hoje a ECT é uma empresa multinegócios com investimentos aplicados no setor postal, 

bancário, em comércio eletrônico, serviços de importação e exportação, dentre outros. O 
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investimento em TI é contínuo e, devido a sua capilaridade, a ECT precisa encontrar meios 

eficientes de gerenciar esses recursos tecnológicos dispersos por todo território nacional. É 

preciso investir na otimização dos processos, visando garantir que a TI dê suporte e maximize 

adequadamente os objetivos e estratégias de negócio da organização, minimizando seus 

riscos, além do investimento em pessoal, na qualidade de serviço e no atendimento 

especializado ao cliente que garantem seu lugar de destaque entre as melhores empresas de 

Correios do mundo. 

É mister, portanto, que haja uma preocupação da alta administração para manter atualizada 

uma infra-estrutura tecnológica eficiente e eficaz que possa ser compartilhada por serviços tão 

distintos. Além disso, a empresa precisa prestar contas aos órgãos reguladores internos e 

externos, necessitando ter ferramental que possa garantir ao gestor meios de verificar e 

instituir controles que lhe assegure o alinhamento de processos aos objetivos da organização. 

Nesse contexto, os primeiros passos rumo à Governança de TI foram dados pela área de 

auditoria interna que em 2000 envidou esforços no sentido de estruturar a auditoria de 

tecnologia da informação na empresa. Foram treinados auditores para viabilizar a empreitada, 

sendo os treinamentos baseados no framework COBIT (Santos, 2008). 

No ano de 2001, foi feito um planejamento que previu a realização de auditorias utilizando 

os domínios do COBIT. As auditorias foram realizadas com sucesso no ano de 2002, 

motivando ainda mais a equipe.  Posteriormente, coube à auditoria alavancar, junto à área 

técnica, a necessidade da utilização do framework como a estrutura que prevê as melhores 

práticas em nível mundial para o tratamento dos processos de TI.  

Compreendendo o momento e procurando acompanhar as tendências de mercado, a ECT 

investiu e adotou os preceitos de Governança de TI de forma corporativa e, em 2004, a 

estrutura da DITEC (Diretoria de Tecnologia) foi desenvolvida tendo a Governança de TI 

como um dos seus pilares e o COBIT como o framework padrão (Santos, 2008). 

Os objetivos principais, segundo Gonçalves (2007), eram: alinhar TI aos seus negócios, 

otimizar o uso dos recursos e ativos de TI, monitorar e controlar adequadamente a tecnologia, 

priorizando ações estratégicas, além de gerenciar o risco que a TI impõe ao negócio, 

implantando controles internos adequados à gestão de riscos e auditoria interna e externa. 
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O trabalho de disseminação iniciou-se primeiramente com palestras de sensibilização e 

conscientização. Com isso, houve o apoio da alta administração que percebeu que a solução 

de certos problemas só viria com uma abordagem sistêmica e integrada. 

No início de 2005 foi firmado um contrato com uma empresa para treinamento do corpo 

gerencial e realização de diagnóstico de maturidade dos processos do COBIT na área de TI. 

Na ocasião a sua versão era a 3.0. Além do mapeamento, um dos objetivos era situar a ECT 

quanto ao seu nível de maturidade, comparando-a com o resultado conhecido de empresas 

americanas e européias.  

Segundo Gonçalves (2007), como resultado deste trabalho, constatou-se que os processos da 

área de TI da ECT apresentavam nível de maturidade superior ou equivalente ao das empresas 

nacionais e internacionais, constantes na base de dados do ISACA (Information Systems Audit 

and Control Association). Foram evidenciadas apenas duas exceções, menos de 6% dos 

processos: 

•   PO8 – Assegurar conformidade com requerimentos externos  

• PO9 – Gerenciar riscos 

Alguns processos da área superaram a média internacional, mais de 23% dos processos:  

• PO1 – Definir o planejamento estratégico da área  

• PO2 – Definir a arquitetura da informação  

• AI3 – Adquirir e manter infra-estrutura tecnológica  

• AI4 – Desenvolver e manter procedimentos  

• DS8 – Dar suporte e auxiliar usuários  

• DS12 – Gerenciar instalações  

• DS13 – Gerenciar operações  

• M4 – Prover auditoria independente 

Em novembro de 2006, o COBIT encontrava-se na versão 4.0 e foi realizado um novo 

diagnóstico de maturidade com equipe da ECT e consultores. Para este diagnóstico foram 

escolhidos 13 processos prioritários: 

• PO3 – Determinar a direção tecnológica  
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• PO6 – Comunicar o gerenciamento de metas e direção  

• PO7 – Gerenciar recursos humanos de TI  

• PO9 – Medir e gerenciar riscos  

• PO10 – Gerenciar projetos  

• AI4 – Permitir operação e uso  

• AI6 – Gerenciar mudanças  

• DS1 – Definir e gerenciar níveis de serviços  

• DS2 – Gerenciar serviços de terceiros  

• DS6 – Identificar e alocar custos  

• DS7 – Capacitar e treinar usuários  

• DS11 – Gerenciar dados  

• ME4 – Prover Governança de TI 

Chegou-se à conclusão que apenas houve elevação de maturidade no processo DS2 – 

Gerenciar serviços de terceiros. Vale ressaltar que o ME4 - Prover Governança de TI não 

existia na versão 3.0 do COBIT. O quadro comparativo revelado na Figura 3.3 demonstrou 

uma aparente estagnação no nível de maturidade e a necessidade de intensificar as ações nos 

anos seguintes. 

 

Figura  3.3 – Comparativo de maturidade entre os processos diagnosticados em 2005 e 2006. 
(Gonçalves, 2007). 

O modelo de governança e a estrutura de TI praticados atualmente pela empresa podem ser 

representados pela Figura 3.4. No topo da estrutura, englobando todos os pilares em um 

conjunto único e coeso de controles, está o COBIT que direciona todos os esforços no sentido 
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da governança da área de TI.  Como o detalhamento de cada ferramenta utilizada pela ECT 

demandaria um trabalho mais aprofundado, cada pilar de sua estrutura será descrito 

resumidamente abaixo: 

 

Figura  3.4 – ECT – Modelo de Governança e a Estrutura de TI (Neto, 2008). 

Planejamento 

O Balanced Scorecard (BSC), ferramenta para gestão estratégica desenvolvida nos Estados 

Unidos por Robert Kaplan e David Norton, procura explicar a visão e a estratégia da 

organização em objetivos, medidas ou indicadores, metas e iniciativas sob quatro perspectivas 

distintas: financeira, dos clientes, dos processos internos, e do aprendizado e crescimento. A 

ECT usa o BSC para o planejamento da TI, realizando o desdobramento e o alinhamento 

estratégico da DITEC com o Plano Estratégico Corporativo. 

Diretrizes 

O PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação) consiste na apresentação das 

diretrizes de orientação e direcionamento tecnológico aderente ao planejamento estratégico. 

Para o fiel cumprimento da missão da DITEC: 

“prover a solução tecnológica adequada à realização dos negócios, 

da operação e da gestão da Empresa” (Santos, 2008), 

é preciso que os macro-processos de prospecção, avaliação, seleção, implantação e gestão de 

tecnologia sejam eficientes e eficazes. Neste sentido, o PDTI orienta os órgãos da DITEC no 

planejamento, desenvolvimento e execução destes macro-processos, de forma a garantir 

soluções homogêneas, consistentes e integradas no ambiente de TI da empresa. 
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Sistemas 

O PSPO (Processo de Software Padrão da Organização) é um instrumento que atua como 

referência para os diversos tipos de serviços de desenvolvimento e manutenção de programas 

que servem à organização, estabelecendo uma estrutura comum para os processos de ciclo de 

vida de software. Foi definido para o adquirente de sistemas, produtos e serviços de software; 

e para fornecedores, desenvolvedores, mantenedores, gerentes, gerentes de garantia da 

qualidade e usuários dos produtos de software da ECT. 

Além do PSPO, a gestão dos sistemas conta também com o Plano de Sistemas, 

documento que contém a lista de demandas de desenvolvimento prioritárias a ser atendida em 

determinado período, de acordo com a capacidade produtiva das áreas de sistemas da ECT. A 

fase de levantamento de demandas, cálculo da capacidade de produção e o compartilhamento 

de informações entre áreas envolvidas são detalhadas e padronizadas nesse documento. 

Segurança 

Com o intuito de melhorar a gestão da segurança da informação, a ECT utiliza a norma 

brasileira NBR 27001 que define um modelo para o estabelecimento, implementação, 

operação, monitoramento, revisão, manutenção e melhoria das políticas de segurança das 

organizações.  

O Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) da ECT é o resultado da aplicação 

de diretrizes, políticas, procedimentos e outras medidas administrativas que, de forma 

conjunta, definem como são minimizadas as ameaças para segurança da informação da 

empresa.  

Serviços de TI 

Para a gerência de processos tático-operacionais dos serviços de TI, a ECT adotou as 

melhores práticas do ITIL. A implantação da Central de Serviços (Help Desk) e do 

gerenciamento de incidentes tem melhorado a satisfação dos usuários com os serviços de TI, 

permitido maior visibilidade das falhas e a otimização dos recursos. 

Gestão de Riscos 

Fazendo uso da NBR 27005, a empresa investe na avaliação e gestão de riscos com o 

objetivo de quantificar ou descrever qualitativamente os riscos e permitir aos gestores 
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priorizá-los de acordo com a sua severidade ou com critérios pré-estabelecidos pela empresa. 

Conjuntamente com o SGSI (Sistema de Gestão de Segurança da Informação), tais medidas 

fortalecem a política de segurança da empresa. 

Projetos 

A abordagem para a gestão de projetos de TI segue as diretrizes do PMBOK. Na ECT 

existem projetos de software de três naturezas: Projetos de Desenvolvimento, que têm o 

objetivo de criar um novo sistema/software começando das necessidades do cliente; Projetos 

de Evolução, que têm o objetivo de alterar e ampliar as funcionalidades de um 

sistema/software já existente; e Projetos de Adaptação, que têm o objetivo de modificar um 

sistema existente para que o mesmo continue operando em outro ambiente ou plataforma. 

3.3 BPM na ECT 

A primeira iniciativa de usar BPM na ECT partiu do DPLAN (Departamento de 

Planejamento) com o objetivo de trabalhar a gestão de processos no âmbito de toda a 

empresa. Foram adquiridas licenças do Software ARIS2, uma versão sem suporte para BPMN 

e em número restrito, o que talvez tenha dificultado a disseminação e o sucesso da iniciativa. 

Apenas em setembro de 2007, devido a uma reformulação na Diretoria de Tecnologia, o uso 

do BPM na ECT começou a evoluir, motivado pela necessidade da Diretoria em conhecer os 

processos executados dentro da sua área.  

Nessa época, uma equipe foi montada com o objetivo de buscar no mercado a tendência em 

relação à gestão de processos. O conhecimento sobre BPM, BPMN e BPEL foi trazido para o 

ambiente de TI da empresa e tais ferramentas passaram a ser vistas como pontes para 

estabelecer a proximidade entre a linguagem do negócio e a tecnologia, com vias à automação 

de processos.  

Um dos primeiros trabalhos da equipe de implantação do BPM foi alinhar os processos ao 

plano tático do Departamento de Infra e Sistemas e, consequentemente, alinhá-los ao plano 

estratégico da Diretoria de Tecnologia e da Empresa. O trabalho de alinhamento do plano 

estratégico da ECT até a ferramenta de avaliação de colaboradores, passando pelo plano tático 

do Departamento e planos de trabalho das Gerências Corporativas (compostas por iniciativas 

                                                
2 É uma família de ferramentas de modelagem cujo software principal se chama ARIS Toolset. Trata-se de uma das ferramentas de 

modelagem mais sofisticadas do mercado pois possui uma metabase de dados que assegura a consistência dos dados de diversos modelos 

representando visões diferentes de uma empresa.  
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estratégicas e processos), surtiu um efeito bastante positivo, embora o alinhamento com o 

COBIT ainda fosse muito embrionário. 

Nesse trabalho, mesmo sem o uso de ferramentas BPMS, todos os processos do 

Departamento estavam identificados e modelados, sendo que alguns deles eram monitorados 

(dois por Gerência). Para esses processos monitorados eram gerados relatórios mensais para 

acompanhamento do Chefe do Departamento. A forma de acompanhamento de cada processo 

ficava à escolha e possibilidade do gestor do processo. Para alguns casos os dados eram 

extraídos de ferramentas, mas para a maioria o acompanhamento era manual, por meio de 

planilhas. 

A escolha desses dois processos da Gerência ficava a cargo do Gerente Corporativo, e, em 

alguns casos, a priorização do processo era determinada pelo Chefe do Departamento, 

focando a relevância do processo no que dizia respeito ao plano tático do Departamento. 

Com a atual reestruturação da DITEC será preciso rever todo mapeamento já realizado, 

tanto pela necessidade de identificação das responsabilidades como também pela inclusão e 

modelagem dos processos das novas áreas. O trabalho anterior estava restrito a um dos 

Departamentos da Diretoria, já na atual estrutura, contemplará todo DETIC, CESIS e CESEP, 

vislumbrando uma expansão futura para as Regionais. 

É evidente que uma ferramenta BPMS melhoraria e facilitaria o acompanhamento e 

monitoramento, principalmente nesse novo momento e com o volume de processos a tratar, 

porém, até que se tenha uma ferramenta BPMS, o acompanhamento e monitoramento tende a 

se manter igual ao que acontecia na antiga estrutura. 

O grande avanço foi o fato de existir atualmente uma Gerência Corporativa (GMON) que 

irá trabalhar a modelagem dos processos de negócio dentro da TI. Para tal incumbência essa 

Gerência elaborou uma Metodologia para a gestão dos processos com base nas melhores 

práticas BPM e, também, com base na atuação prática realizada anteriormente pela equipe de 

implantação. 

Os desafios futuros são, no âmbito da DITEC, dar andamento à implantação da metodologia 

em paralelo com a identificação e modelagem de todos os processos de TI. A intenção é que 

em breve toda a área tenha seus processos identificados, modelados e gerenciados. Para isso 

estão sendo adotadas também ações no sentido de adquirir uma ferramenta BPMS para apoiar 

a gestão e melhoria contínua dos processos. 

Outra frente de atuação do GMON é a mudança de cultura. Essa é uma das maiores 

dificuldades, principalmente na área de TI, onde a equipe está acostumada com “apagar 

incêndios”, correr atrás de soluções urgentes, entre outros. Em muitos casos, parar para falar 
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em processos, modelar processos, é visto como uma perda de tempo. A mudança dessa cultura 

é fundamental para o bom trabalho com BPM. 

Quanto aos ganhos já obtidos é possível ressaltar: melhor visibilidade das áreas; 

transparência das atividades; redução da dependência de pessoas; melhor entendimento das 

responsabilidades e dos papéis dentro das áreas de atuação; facilidade na justificativa e 

direcionamento de treinamento para os colaboradores; transparência quanto aos resultados 

alcançados; possibilidade de atuar preventivamente a um problema; melhoria e revisão dos 

processos, alinhamento das soluções aos negócios estratégicos, entre outras vantagens. 

É claro que esses ganhos variam dentro das áreas da DITEC, até pelo desnivelamento em 

relação a processos e ao amadurecimento da metodologia. Ainda assim, mesmo em fase de 

conhecimento dos processos, os ganhos são visíveis, sendo maiores e melhor vistos em 

equipes que já trabalhavam com BPMN antes da reestruturação. 

3.4 Considerações Finais 

Nesse capítulo foi descrito o ambiente tecnológico da ECT, com ênfase na última 

reestruturação da área, no modelo de governança adotado e nas ações desenvolvidas com 

BPM na empresa. O objetivo é construir o entendimento sobre o que está definido e o que 

norteia a tomada de decisão dentro da área de TI, sob o ponto de vista da alta administração.  
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4 PESQUISA SOBRE GOVER	A	ÇA DE TI 	AS REGIO	AIS DA ECT  

No capítulo anterior o ambiente de tecnologia e a governança da ECT foram descritos a 

partir do que está definido e orientado pela Administração Central da empresa. Nesse quarto 

capítulo, o levantamento proposto procura conhecer o outro lado do ambiente de tecnologia 

da ECT, ou seja, a realidade vivenciada pelos gestores nos núcleos de tecnologia instalados 

nas diretorias regionais. Para esse levantamento foi elaborado um questionário, baseado na 

revisão literária e nas informações coletadas sobre a empresa, onde são tratados assuntos 

relativos à qualidade, aos princípios de governança, BPM, e ainda, ao processo de mudança 

da área de tecnologia.  O conteúdo completo do questionário pode ser visto no Apêndice I. 

Nas próximas seções serão detalhados a pesquisa e o retorno obtido com a aplicação do 

questionário. 

4.1 Classificação da Pesquisa 

Considerando o descrito por Gil (1991) referente aos critérios de classificação de uma 

pesquisa, é possível inferir que a pesquisa realizada pode ser classificada quanto à natureza 

como aplicada, quanto à forma de abordagem como qualitativa, quanto aos objetivos como 

descritiva e quanto aos procedimentos técnicos como levantamento. O detalhamento dessa 

classificação está demonstrado no Quadro 4.1. 

Quadro  4.1 – Classificação da pesquisa 

Critérios Classificação 

Quanto à natureza Aplicada – O propósito da pesquisa é gerar conhecimento para aplicação prática, visto 

que as informações coletadas auxiliarão na formulação das diretrizes, objeto da 

dissertação.   

Quanto à forma de 

abordagem 

Qualitativa - Não se faz necessário o uso de métodos e técnicas estatísticas. O 

ambiente da ECT, mais precisamente os pequenos e médios núcleos de TI, é a fonte 

direta para coleta de dados.  

Quanto aos objetivos Descritiva - Seu objetivo é descrever e analisar a visão dos gestores sobre governança 

na ECT versus o cenário de TI local, procurando percepções e dificuldades comuns. 

Quanto aos 

procedimentos 

técnicos 

Levantamento – o público alvo é interrogado diretamente, através de um questionário, 

sobre questões formuladas a partir da revisão bibliográfica e do estudo sobre o 

ambiente de TI da ECT.  
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4.2 Público Alvo 

A população convidada a participar da pesquisa foi composta por um conjunto de quarenta e 

dois gestores entre Chefes de Seção, Subgerentes e Gerentes, responsáveis diretos pela gestão 

de TI nas Diretorias Regionais de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, 

Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio 

Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo Interior.  

Para entender melhor as atividades desses gestores, a próxima subseção relata o ambiente de 

TI no qual eles atuam. 

4.2.1 O ambiente de TI nas Diretorias Regionais pesquisadas 

O ambiente de TI nas Diretorias Regionais pesquisadas é bastante heterogêneo.  

A estrutura organizacional da área de tecnologia varia entre uma estrutura mais 

simplificada, representada por Subgerências de Sistemas (SUBSI), a uma estrutura mais 

complexa, representada pelas Gerências de Sistemas e Telemáticas (GESIT). 

Para as regionais pesquisadas, mais precisamente àquelas de pequeno porte como a 

Diretoria Regional de Sergipe (DR/SE), a área de tecnologia está subordinada a uma Gerência 

Técnica (GETEC) que também engloba atividades de engenharia. Tal estrutura está 

representada na Figura 4.1. 

 

 Figura  4.1 – Estrutura Organizacional da área de TI – DR/SE 
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Em regionais de maior porte como a Diretoria da Bahia, a área de TI atua como uma 

gerência, conforme Figura 4.2, composta por uma subgerência e quatro seções. 

 

Figura  4.2 – Estrutura Organizacional da área de TI – DR/BA 

 

Outra divergência trata do pessoal técnico efetivo que atua nas regionais pesquisadas. Do 

conjunto analisado há regionais com mais de trinta profissionais de TI, como encontrado na 

Diretoria de São Paulo Interior, enquanto em outras, esse número não passa de dez 

profissionais.  

Para suprir a deficiência de pessoal capacitado houve uma crescente terceirização da mão-

de-obra técnica que foi inserida na área de TI das regionais para atuar, essencialmente, no 

suporte de campo, deixando os serviços essenciais de TI com o pessoal técnico da empresa. 

No caso particular da DR/SE, o corpo técnico é composto por cinco analistas de sistemas, 

um operador e seis terceirizados. Os analistas atuam basicamente na administração dos 

serviços da rede, na segurança da informação, na administração dos bancos de dados e 

intranet regional, na gestão dos contratos (incluindo dos terceirizados) e na manutenção de 

sistemas em produção. Não há atividade de desenvolvimento de sistemas. 
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4.3 Instrumento da Pesquisa 

A pesquisa foi realizada por meio de um questionário intitulado “Pesquisa sobre 

Governança de TI e suas interdependências (Visão das Diretorias Regionais) que foi dividido 

em cinco seções, totalizando vinte e duas questões. 

O objetivo da primeira seção é conhecer a diretoria de origem do gestor e sua experiência 

de gestão na área. A segunda usa como referência o estudo de Wang (1998), que trata das 

diferenças entre o conceito de informação como produto e informação como matéria-prima, 

para entender o ponto de vista do gestor sobre qualidade da informação. Na terceira seção, as 

questões foram elaboradas buscando identificar a disseminação e uso dos princípios de 

governança dentro das regionais, seja por reflexo das ações da Administração Central, seja 

pelo seu uso local efetivo. Na quarta seção do questionário, o objetivo é conhecer a visão dos 

gestores sobre gestão por processos e suas ferramentas, visando sua aplicação na área de TI. 

Por fim, a quinta seção trata de questões sobre a reestruturação da área de TI da ECT e a 

importância que o gestor atribui a alguns pontos críticos do processo.  

Ao final do questionário foi reservado um espaço para comentários e sugestões à 

pesquisa. 

4.4 Pesquisa realizada 

A coleta dos dados foi feita de duas maneiras. Inicialmente os questionários foram 

impressos e distribuídos aos gestores de TI da Diretoria de Sergipe com o propósito de validar 

o entendimento das questões e o tempo médio gasto para respondê-lo. Só então o questionário 

foi distribuído eletronicamente entre os gestores das Diretorias. 

 Como se tratava de uma pesquisa dirigida apenas aos gestores de TI e, sendo considerada 

a rotatividade das funções, a distribuição para caixas postais tornou-se o meio mais efetivo 

para convidar o público alvo e controlar o retorno das respostas. 

O prazo estipulado para respostas aos questionários foi de 15 dias.  

4.5 Análise dos dados coletados 

Dos quarenta e dois questionários encaminhados, vinte e sete foram respondidos, 

representando 64% de retorno. 

Para melhor entendimento, a análise dos dados é também dividida em cinco seções, assim 

como foi feito com a distribuição das perguntas no questionário. 
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Conhecendo o perfil do público alvo 

Os questionários respondidos representam o ponto de vista de gestores lotados em quinze 

das dezenove diretorias relacionadas como público alvo da pesquisa.   

Visando a garantia da imparcialidade nas respostas, nenhum dos gestores será 

identificado, apenas sua diretoria de origem será mencionada. A Figura 4.3 representa o 

retorno desses questionários e as regionais que participaram da pesquisa. 

Retorno dos Questionários por Diretoria Regional
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      Figura  4.3 – Resultado da Questão 1 

 

Desse grupo, 38% possuem, no mínimo, quatro anos de gestão na área de tecnologia, 

seguidos de 33% que possuem 10 anos ou mais de gestão. Tal resultado, demonstrado na 

Figura 4.4, sinaliza que a maioria dos gestores é experiente e conhece bem o cenário de TI nas 

suas respectivas diretorias, o que agrega valor e importância a cada resposta dada. 

Tempo de Gestão

22%

7%

38%

33%
de 1 a 2 anos

até 4 anos

até 8 anos

10 anos ou mais

 
Figura  4.4 – Resultado da Questão 2 

Entendendo o ponto de vista do gestor sobre qualidade da informação 

O interesse dessa seção da pesquisa é levantar a percepção dos gestores sobre o conceito 

“fitness for use”, ou seja, como os gestores enxergam o valor e a qualidade da informação 

considerando sua utilidade para a organização e a visão dos seus consumidores. Baseando-se 

no estudo de Wang (1998), que diferencia a gestão que trata a informação como produto 
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daquela que vê a informação como matéria-prima, procura-se entender o que é 

prioritariamente gerenciado no ambiente de TI das regionais envolvidas na pesquisa. 

O que é gerenciado? (%)

33%

67% Informação

H/W e S/W

Como é gerenciado (%)

30%

70%

Considera a visão dos

fornecedores,

produtores e usuários 

Faz uso de Sistemas e

Controles

 

     Figura  4.5 – Resultado da Questão 3           Figura  4.6 – Resultado da Questão 4 

 

 

Qual a motivação? (%)

48%
52%

Garantir qualidade

do produto

informação

Garantir qualidade

dos Sistemas de

Informação

Qual o perfil do gestor? (%)

30%

70%

Gerente do

produto

informação

Gerente de

Tecnologia

 

Figura  4.7 – Resultado da Questão 5           Figura  4.8 – Resultado da Questão 7 

 

Considerando as Figuras 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 que tratam do que é gerenciado, como é 

gerenciado, da motivação para gerenciar e do perfil do gestor, (respectivamente 67%, 70%, 

52% e 70%) percebe-se que a maioria dos gestores enxerga a informação como uma matéria-

prima e não como produto. A consolidação das respostas dessa seção aponta para uma 

gerência de TI que está mais preocupada com a qualidade dos sistemas e hardware do que 

com a entrega do produto informação aos seus consumidores. Resumidamente, como 

destacado na questão 7, Figura 4.8, temos nas regionais um gestor de tecnologia e não de 

informação. 
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Vale atentar que o número de respostas que associam à gestão de TI à gerência do parque 

tecnológico é considerável, porém não está bem caracterizada quando a questão é definir o 

sucesso de sua gestão, questão 6 do questionário representada pela Figura 4.9.  

Qual a garantia de sucesso? (%)

52%
48%

Entrega da

informação

com qualidade

Sistemas

funcionando

sem problemas

 

Figura  4.9 – Resultado da Questão 6 

 

Para 52% dos entrevistados, a entrega contínua do produto informação com qualidade aos 

usuários caracteriza melhor o sucesso de uma gestão que, a curto prazo, o funcionamento 

pleno dos sistemas de informação.  

Entendendo o ponto de vista do gestor sobre Governança de TI 

Essa seção da pesquisa está voltada aos princípios e boas práticas de governança de TI 

adotadas pela empresa. As questões 8, 9, 10, 11 e 12 do questionário foram elaboradas 

considerando os cinco domínios de governança e seus princípios. Cada questão tratou de um 

domínio especificamente: do alinhamento estratégico, da entrega de valor, do gerenciamento 

de riscos, do gerenciamento de recursos e da monitoração e desempenho.  

As respostas às questões consideravam a possibilidade desses princípios serem 

percebidos pelo gestor apenas nas ações da Administração Central (AC), completamente ou 

parcialmente nas ações da AC e da regional, ou ainda, não serem percebidos pelo gestor 

durante o desempenho de suas atividades. 

Em uma análise consolidada das respostas dessas questões, a maioria dos gestores 

sinaliza que, nos domínios elencados, os princípios de governança de TI estão parcialmente 

presentes nas ações da AC e também nas ações da área de tecnologia da regional conforme 

pode ser visto nas figuras 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 e 4.14. 
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       Figura  4.10 – Resultado da Questão 8    Figura  4.11 – Resultado da Questão 9 
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      Figura  4.12 – Resultado da Questão 10     Figura  4.13 – Resultado da Questão 11 
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      Figura  4.14 – Resultado da Questão 12     Figura  4.15 – Resultado da Questão 13 
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No entanto, na questão 13, representada pela Figura 4.15 que trata das melhores práticas 

e ferramentas voltadas à governança, houve uma divergência maior. Dos gestores 

pesquisados, 44% avaliaram que apenas nas ações da AC são utilizadas ferramentas como 

ITIL, COBIT e PMBOK, sendo que 37% apontaram o uso de algumas delas também nas 

regionais.  

Entendendo o ponto de vista do gestor sobre gestão por processos 

O objetivo dessa seção é entender se o ambiente de TI das regionais já utiliza ou conhece 

a gestão por processos, seja pelo uso de alguma ferramenta BPMS, seja por iniciativas que 

remetem a esse tipo de gestão. Também foi questionado qual o tipo de gestão mais 

característico dentro da ECT, utilizando como referência um quadro construído a partir dos 

estudos de De Sordi (2008) que diferencia a gestão funcional da gestão por processos.  

Sobre a estrutura organizacional, Figura 4.16, 55% dos entrevistados consideram que 

predominam as estruturas orientadas por função dentro da ECT.  

Na questão 15, Figura 4.17, observou-se que 71% dos gestores não usam o mapeamento e 

a modelagem de processos em suas atividades.  

Quanto ao uso de BPMN e BPMS, Figura 4.18, 100% dos entrevistados não aplicam esses 

recursos na regional, sendo que 33% desconhecem até mesmo o assunto.  

Por fim, na questão 17, Figura 4.19 que representa o trabalho multidisciplinar visando 

soluções que suportem processos de negócios, 53% dos gestores responderam positivamente à 

questão.  

Gestão da ECT e da DITEC (%)

55%

4%

41%

orientadas por

função

orientadas por

processos

mistas

Existe mapeamento e 

modelagem de processos? (%)

22%

71%

7%

Sim

Não

Desconhece o

assunto

 

Figura  4.16 – Resultado da Questão 14    Figura  4.17 – Resultado da Questão 15 
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Usa BPMN e BPMS? (%)

67%

33%
Não

Desconhece o

assunto

Existem trabalhos com equipes 

multidisciplinares? (%)

53%
35%

12% Sim

Não

Desconhece o

assunto

 

Figura  4.18 – Resultado da Questão 16     Figura  4.19 – Resultado da Questão 17 

A análise dessas respostas demonstra que apesar de existir alguma iniciativa de 

mapeamento de processos ou trabalho multidisciplinar nas soluções de TI das regionais, elas 

são ações isoladas e não estão associadas a nenhum plano fundamentado na gestão por 

processos.   

Entendendo a visão do gestor sobre as atuais mudanças no ambiente de TI  

Nessa seção da pesquisa, o objetivo é perceber como os gestores vêem o processo de 

centralização e as ações da Administração Central que estão promovendo a reestruturação da 

área de TI da empresa. 

A maioria dos gestores, 78%, considera de grande importância a participação das 

regionais no processo de reestruturação como evidenciado na Figura 4.20, sendo que 93 % 

avaliam a criação dos CSC (Centro de Serviços Compartilhados) como de alta ou média 

importância para a melhoria da gestão de TI como pode ser observado na Figura 4.21.  

Importância das gerências 

técnicas (%)

78%

15%

7%

Alta

Média

Baixa

Importância dos CSC (%)

54%38%

8%

Alta

Média

Baixa

 
Figura  4.20 – Resultado da Questão 18     Figura  4.21 – Resultado da Questão 19 
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Importância do fator humano 

nos CSC (%)

100%

Alta

Importância da comunicação 

(%)

100%

Alta

 

Figura  4.22 – Resultado da Questão 20     Figura  4.23 – Resultado da Questão 21 

 

A unanimidade é apenas evidenciada quando os gestores são questionados sobre a 

importância do fator humano para o sucesso dos CSC (Figura 4.22) e o valor da comunicação 

interna nesse período de mudanças (Figura 4.23). Em ambos os casos, 100% dos gestores 

entenderam que tais fatores merecem uma importância destacada. 

A resposta à questão 22 é a que obteve resultado mais equilibrado, como pode ser visto na 

Figura 4.24, demonstrando certa apreensão sobre a garantia de sucesso das ações adotadas 

pela Administração Central durante o processo de reestruturação. 

 

 

Expectativa de sucesso sobre as 

ações da AC
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44%

26%

Alta

Média

Baixa

 

Figura  4.24 – Resultado da Questão 22 
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4.6 Análise do resultado por grupo de regionais 

 Para uma análise complementar, o resultado foi também analisado agrupando as regionais 

segundo a estrutura organizacional da área de TI. Dois grupos foram formados: o das 

regionais com gerência de TI (BA, CE, PE, PR, RS, SC e SPI) e o das regionais onde a gestão 

de TI é feita nas subgerências (AL, ES, MS, PB, PI, RN, RO e SE).  

Para aquelas de maior porte, ou seja, com a gestão centrada nas Gerências de Sistemas e 

Telemáticas (GESIT), houve uma divergência do resultado anterior apenas quando analisado 

o resultado da questão 13. Nessa questão particular, a maioria dos gestores percebia, mesmo 

que parcialmente, o uso de padrões e melhores práticas também nas regionais, conforme 

observado na Figura 4.25.  O que é justificado pela maior facilidade de acesso aos recursos de 

TI nas regionais de maior porte. 

Uso de padrões e melhores 

práticas (%)

33%

8%
51%

8% apenas na AC

na AC e nas regionais

parcialmente na AC e

nas regionais

não percebida

 

Figura  4.25 – Resultado da Questão 13 (Regionais com GESIT) 

Para as regionais com estrutura de TI representada pelas Subgerências de Sistemas 

(SUBSI), o resultado agrupado divergiu apenas quando foi feita uma análise sobre a 

motivação para gerenciar, questão 5 do questionário. 

Qual a motivação? (%)

60%

40%

Garantir qualidade

do produto

informação

Garantir qualidade

dos Sistemas de

Informação

 
Figura  4.26 – Resultado da Questão 5 (Regionais com SUBSI) 
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Para essas regionais, a maioria dos gestores entende que a motivação é garantir a 

qualidade do produto informação, Figura 4.26, o que pode ser entendido pela forte influência 

local dos usuários em regionais pequenas. 

Por fim, fazendo uma correlação com o resultado geral, há uma convergência em 

praticamente todas as respostas, exceto as destacadas acima, demonstrando um resultado 

coeso e que representa fortemente a visão da maioria dos gestores de TI nas regionais da ECT. 

4.7 Conclusão sobre a pesquisa 

O resultado da pesquisa faz acreditar que existem dois cenários de TI totalmente distintos 

dentro da ECT. De um lado, o modelo de governança de TI implantado dentro da Diretoria de 

Tecnologia na Administração Central e descrito no estudo de caso, do outro, a realidade de 

TI, muitas vezes apenas de suporte, vivenciada nos núcleos regionais. 

A realidade das regionais prioriza, como visto na análise da segunda seção do questionário, 

uma gestão ainda baseada na tecnologia, preocupada com o funcionamento correto de uma 

série de sistemas legados e de um parque computacional extremamente heterogêneo. A 

pressão direta de usuários e gerentes que criam suas necessidades locais, explica o fato dessa 

gerência fugir um pouco do perfil ditado por Wang, (1998), quando questionado sobre a 

garantia de sucesso dessa gestão. 

Como dito por um dos gestores que respondeu ao questionário “o foco da área de TI nas 

Diretorias Regionais de pequeno porte tem sido o de manter hardware e software que dão 

suporte às soluções corporativas adotadas pela Administração Central” . 

Os gestores demonstram entender a importância da busca pela qualidade, os princípios de 

governança e a viabilidade do uso de modelagem de processos para melhoria da gestão, 

porém, na prática, estão atuando apenas como apoio aos processos definidos pela Diretoria de 

Tecnologia. Como levantado na pesquisa, alguns princípios de governança de TI são até 

adotados pelas regionais, mas as ações não são integradas e tão pouco contundentes. 

Como era esperado, se alguns princípios de governança não são percebidos por alguns 

gestores ou até percebidos apenas nas ações da Administração Central, muito pouco pode ser 

dito sobre a gestão por processos dentro das regionais. Um resultado esperado, considerando 

que até mesmo na Administração Central as ações ainda são incipientes. 

Tais constatações motivam as ações de reestruturação da área de tecnologia da empresa por 

fazer entender que é preciso padronizar os processos, melhorar a gestão e centralizar serviços 

que hoje se encontram replicados e distribuídos entre tantos núcleos de TI. 
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Como demonstrado na pesquisa, a maioria dos gestores considera importante a criação dos 

CSC, todavia entende como de grande importância o envolvimento do fator humano para o 

sucesso da centralização.  

É evidente uma conscientização sobre a necessidade de mudanças, mas a pesquisa 

demonstra também uma carência pela participação das gerências técnicas regionais nas 

definições dessa reestruturação e pela melhoria na comunicação sobre o processo. Como 

destacado em outro comentário registrado no questionário: “gerenciar TI sem estabelecer e 

difundir padrões, desconsiderando a capacidade de pensar do capital humano das Regionais, 

priorizando apenas o cumprimento de tarefas pré-estabelecidas, está fadado ao insucesso.” 

Pelos comentários coletados e pelas impressões obtidas durante a coleta dos questionários, 

percebe-se que a falta de informação e de participação das regionais está impactando 

negativamente a produtividade e a motivação da equipe em um momento que é preciso unir 

esforços para garantir o sucesso das mudanças. 

4.8 Considerações Finais 

Neste capítulo foi apresentada a pesquisa aplicada junto aos gestores de TI da ECT com o 

objetivo de questioná-los sobre aspectos da governança de TI, abordados na revisão literária, e 

sobre o momento atual de reestruturação da área de tecnologia da empresa. O resultado da 

pesquisa demonstra diferenças significativas entre o ambiente de TI dos núcleos regionais e o 

que é definido pela alta administração da empresa, além de sinalizar oportunidades de 

melhorias na condução da governança de TI. 
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5 DIAG	ÓSTICO E DIRETRIZES PARA A GOVER	A	ÇA DE TI 	A ECT 

Este capítulo apresenta um diagnóstico sobre o cenário de TI atual e um conjunto de 

diretrizes para uma governança de TI plena e ajustada ao ambiente analisado. 

5.1 Diagnóstico sobre o ambiente de tecnologia da ECT 

A área de TI da ECT está em plena reestruturação. As ações estão sendo adotadas buscando 

a centralização de serviços e a implantação de uma governança de TI corporativa. Assim, 

antes de definir o conjunto de diretrizes, objeto da dissertação, alguns pontos sobre o cenário 

atual merecem ser destacados. 

Avanço crescente dos conceitos de governança e boas práticas de gestão 

A empresa vem, de forma contínua, investindo em institucionalizar e adotar conceitos, 

práticas e ferramentas voltadas à melhoria da gestão da área de TI. Na Administração Central 

observa-se um ambiente de TI diferenciado e que acompanha as boas práticas difundidas pelo 

mercado. A adoção do COBIT como framework de governança, a utilização do ITIL no 

suporte de serviços, o uso de normas ISO voltadas à segurança da informação, a gestão de 

projetos baseados no PMBOK, o alinhamento estratégico com o uso do BSC, o 

desenvolvimento de sistemas baseados no CMMI, são recursos visíveis e que facilitam as 

atividades dos departamentos e gerências que compõem a Diretoria de Tecnologia em 

Brasília. 

Criação do DETIC – Departamento de Planejamento de TI e Comunicação 

Logo no início da reestruturação foi criado o DETIC. A criação desse departamento 

representa um ponto importante de destaque por ter como missão realizar e centralizar o 

planejamento da TI na ECT, controlar as ações de governança, realizar modelagem de 

negócios (gestão por processos), realizar a prospecção tecnológica, gerir e integrar projetos e 

estabelecer normas e padrões tecnológicos. Resumidamente, é o órgão norteador da nova área 

de tecnologia e sua criação representa a efetiva incorporação e valorização dos preceitos de 

governança para a melhoria da gestão da área de tecnologia. 
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Criação do GMO	 – Gerência de 	ormas e Padrões Tecnológicos  

Dentro do departamento DETIC foi criada uma gerência voltada ao alinhamento de TI com 

negócios. A GMON representa o interesse da empresa em evoluir rumo à gestão por 

processos. A criação de uma gerência com função definida e específica para elaborar, em 

conjunto com as áreas da ECT, a modelagem de processos de negócio; prospectar soluções de 

TI; supervisionar e controlar os indicadores técnico-operacionais de tecnologia, sempre com 

vistas a viabilizar e dar suporte os negócios, representa um avanço significativo para a 

qualidade das soluções de TI.  

Na situação atual, as áreas funcionais demandam automatização para área de tecnologia que, 

sem o pleno entendimento e mapeamento dos processos, algumas vezes geram soluções de TI 

distantes da expectativa do cliente. Como paliativo, soluções fragmentadas começam a surgir 

para cumprir com prazos e acordos firmados, aumentando o custo, o retrabalho e dificultando 

a manutenção e evolução da solução. 

A atuação pró-ativa da GMON junto às áreas clientes, procurando modelar e monitorar os 

processos de negócios, pré-priorizando as demandas, pontuando-as segundo critérios de 

importância e complexidade, representa uma importante evolução e traz tranqüilidade para a 

área de tecnologia trabalhar, além de garantir soluções cada vez mais eficientes e que atendem 

aos anseios das áreas clientes. 

Criação dos CSC – Centralização de serviços de TI 

Os CSC representam uma oportunidade de obter grandes reduções de custos e, ao mesmo 

tempo, ganhos em qualidade e velocidade na execução dos processos. A criação da Central de 

Produção (CESEP), responsável por coordenar e operar os processos de rede e produção, 

representa o entendimento da empresa em centralizar atividades de gerenciamento da rede, de 

administração de bancos, de suporte a antivírus e outras que eram replicadas em cada regional 

dentro das suas respectivas Seções de Rede. Pensamento similar promoveu também a criação 

da Central de Sistemas (CESIS) para coordenar e aprovar o processo corporativo de 

desenvolvimento, manutenção, aquisição, suporte e implantação de soluções de software, 

observando o PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação, as normas e padrões de 

desenvolvimento/manutenção de software.  

Esses centros, quando bem implantados e coordenados, permitirão maior padronização dos 

processos, ganhos de escala e, principalmente, a redução de conflitos entre as áreas técnicas 

das regionais e a Diretoria de Tecnologia. 
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Estágio atual do COBIT 

Com a atual reestruturação da DITEC será preciso rever todo mapeamento já realizado, 

tanto pela necessidade de identificação das responsabilidades como também pela inclusão e 

modelagem dos processos das novas áreas. O trabalho anterior estava restrito a um dos 

Departamentos da Diretoria, na atual estrutura contemplará todo DETIC, CESIS e CESEP, 

vislumbrando uma expansão futura para as Regionais. 

Os próximos desafios serão mapear os processos operacionais de todos os departamentos da 

DITEC e das centrais de serviços implantadas; a análise de maturidade desses processos 

segundo o COBIT 4.1; o alinhamento dos processos operacionais aos objetivos de controle do 

COBIT 4.1, com respectivas estimativas de maturidade; a avaliação da maturidade geral dos 

processos; e a avaliação dos relatórios de auditoria e da CGU (Controladoria Geral da União) 

e do TCU (Tribunal de Contas da União) aplicados à nova realidade. 

O atual estágio de implantação consiste na distribuição de responsabilidades entre os 

departamentos da DITEC quanto à melhoria da maturidade dos objetivos de controle do 

COBIT 4.1. As ações de melhoria estão sendo incluídas nos respectivos planos de trabalho, 

visando garantir a evolução desses processos e o acompanhamento pela diretoria. 

Entretanto, há uma grande preocupação sobre como acompanhar o desempenho da 

governança, pois além do controle dos órgãos reguladores, a alta gestão precisa de 

instrumentos orientadores que garantam as ações e a tomada de decisão associadas à TI.  

Falta de um plano claro e bem definido para reestruturação da área. 

Como mencionado por um dos gestores que participaram da pesquisa, “falta informação de 

como os processos de reestruturação estão acontecendo.” 

Não há um plano norteando as ações que tratam da reestruturação. As ações estão sendo 

tomadas e comunicadas à medida que estão sendo executadas, pelo menos é essa percepção 

que chega às regionais. Seja pelo resultado da pesquisa de campo, seja pela realidade 

vivenciada nas regionais, seja pela troca de informações entre colegas de trabalho, o que pode 

ser visto é uma determinação em busca da melhor gestão para a área de TI e iniciativas de 

centralização de processos, contudo sem um plano de trabalho bem claro e definido. 

O que se percebe são grupos de trabalhos envolvidos com a reestruturação. O mais 

recentemente constituído tem como objetivo elaborar um documento que identifica os 

impactos e requisitos a serem considerados para a execução da centralização dos ambientes de 
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produção pertinentes à CESEP (Central de Produção). O trabalho foi dividido em três macro-

etapas: levantamento das informações, análise das informações e parecer sobre a viabilidade 

da centralização. Em todas as etapas há coleta de informações junto às regionais, mas somente 

as grandes diretorias participam das reuniões e definições do trabalho. 

Outro grupo similar trata da implantação das fábricas de software e a distribuição das 

demandas de sistemas entre elas. Novamente, as regionais, que possuíam atividades de 

desenvolvimento, participam do trabalho fornecendo informações, mas a condução do 

processo e as definições envolvem somente grandes diretorias e o CESIS (Central de 

Sistemas). 

Problemas de comunicação x aumento da ansiedade entre os profissionais de TI das 

regionais 

Em outro relato coletado pela pesquisa, foi dito que “as mudanças estão sendo colocadas 

pela alta administração com baixa comunicação e participação das gerências técnicas 

regionais. Isto tem causado grande ansiedade no corpo técnico, o que é prejudicial para o 

sucesso das mudanças.” 

Constata-se que a comunicação e a transparência nas ações rumo à reestruturação da área de 

tecnologia precisam ser melhoradas. Os gestores de TI,  principalmente das regionais, 

precisam conhecer seu papel no processo, obter e repassar informações sobre o andamento da 

reestruturação,  participar das decisões que afetam suas atividades e de seus colaboradores. 

Sem esse envolvimento, o sucesso dos centros, núcleos e fábricas instaladas podem ser 

comprometidos, considerando que a motivação e a valorização do fator humano, em qualquer 

mudança, são esencias para boa condução das atividades. 

A possibilidade de existir transferências ou até extinção de algumas rotinas de trabalho 

aumentam a ansiedade e cria um clima de desmotivação que impacta negativamente no 

desempenho das atividades dentro das regionais.  

 Como dito por um gestor: “nessa mudança, o fator PESSOA é a base para o sucesso, mas 

pessoas de todos os níveis e conhecimento, principalmente o usuário final.”   

5.2 Conjunto de diretrizes 

Tendo como base a literatura revisada, a análise do ambiente de TI encontrado na ECT, a 

pesquisa realizada com os gestores e o diagnóstico apresentado, é possível construir um 

conjunto de diretrizes que facilite a implantação de uma governança de TI realmente 
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corporativa, ou seja, que possa ser vista, entendida e praticada em cada ambiente de tecnologia 

da empresa.  O Quadro 5.1 apresenta essas diretrizes e suas respectivas fontes de referência. 

Vale ressaltar que as normas, ferramentas, alinhamento estratégico e tudo o que compõe a 

identidade da governança a ser implantada já estão definidos e normatizados dentro da 

empresa.  

As recomendações definidas respondem à questão central do trabalho que é tornar essa 

governança plena e corporativa, sem contudo deixar de propor soluções novas como o BPMN e 

a Norma ISO/IEC 38500 que podem ser somados ao modelo de governança já em andamento 

na ECT.  

Quadro 5.1 – Diretrizes e suas principais fontes de referência. 

Diretrizes propostas Principais fontes de referências 

Fortalecimento dos órgãos gestores de TI 

envolvidos com a governança. 

Weill & Ross (2006); Fernandes & Abreu (2008); 

Estrutura Organizacional da TI na ECT; 

Diagnóstico sobre o ambiente de TI da ECT. 

Treinamento dos gestores de TI sobre governança. Fletcher (2006); 

Pesquisa com os gestores de TI da ECT; 

Diagnóstico sobre o ambiente de TI da ECT. 

Investimento na qualidade da informação.  Wang, (1998); Coutinho (2007);  

Pesquisa com os gestores de TI; 

Diagnóstico sobre o ambiente de TI da ECT. 

Levantamento dos recursos de cada núcleo de TI . Weill & Ross (2006); Fernandes & Abreu (2008); 

Pesquisa com os gestores de TI; 

Diagnóstico sobre o ambiente de TI da ECT. 

Definição de um plano de implantação da 

governança de TI. 

Weil & Ross (2006); Fernandes & Abreu (2008); 

Pesquisa com os gestores de TI; 

Diagnóstico sobre o ambiente de TI da ECT. 

Envolvimento de todos os gerentes de TI no 

processo de mudança. 

Weil & Ross (2006); Fernandes & Abreu (2008); 

Pesquisa com os gestores de TI; 

Diagnóstico sobre o ambiente de TI da ECT. 

Monitoramento do desempenho de governança  ABNT NBR ISO/IEC 38500 (2009); 

Pesquisa com os gestores de TI; 

Diagnóstico sobre o ambiente de TI da ECT. 

Adoção efetiva do BPMN e BPMS. De Sordi (2008); Bittencourt (2007); 

Pesquisa com os gestores de TI. 

Criação de canais de comunicação Weill & Ross (2006); Fernandes & Abreu (2008); 

Pesquisa com os gestores de TI; 

Diagnóstico sobre o ambiente de TI da ECT. 
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Fortalecimento dos órgãos gestores de TI envolvidos com a governança 

A criação de órgãos específicos para cuidar da governança, a exemplo do DETIC e do 

GMON, representa uma ação importante para a consolidação da governança, entretanto é 

imprescindível o comprometimento da alta direção da empresa com o projeto. Faz-se 

necessário não apenas o patrocínio, mas a disseminação das iniciativas e do processo de 

mudanças por toda a empresa. Além disso, independentemente das influências externas, é 

preciso esclarecer que esse é um projeto e um caminho escolhido para e pela empresa, portanto 

não deve ser associado às decisões e convicções dos gestores. 

Outro ponto importante que também fortalece os órgãos gestores responsáveis pela 

implantação, é quando a governança de TI passa a ser entendida e corroborada pelos altos 

executivos das áreas de negócios. Quando há o entendimento que a forma da TI oferecer seus 

serviços pode ser melhorada e quando há o alinhamento com os negócios, é possível aceitar e 

até colaborar com as ações de TI durante o período de transição. É uma mudança cultural que 

deve ser iniciada pela alta administração e que dá tranqüilidade aos órgãos gestores para 

realizar seu trabalho. 

Treinamento dos gestores de TI sobre governança 

Ë fato que muitos gestores de TI adotam alguns princípios de governança sem mesmo ter o 

conhecimento exato sobre os conceitos associados. Como visto na pesquisa, muitos gestores até 

percebem alguns princípios de governança ser adotados dentro da sua área de TI, mas não os 

enxergam como parte de um projeto corporativo. 

A realização de treinamentos direcionada a esses gestores é outra iniciativa importante para o 

sucesso da implantação. Com as diretrizes do modelo definidas e o framework adotado é 

possível montar treinamentos que possam disseminar os conceitos sobre governança de TI e os 

motivadores para sua implantação. 

A ação de treinamento, alinha e dissemina conhecimento, mas também envolve os gestores 

no processo, tornando-os também multiplicadores e potenciais colaboradores dentro dos seus 

respectivos núcleos de TI.  

Investimento na qualidade da informação 

Seguindo os preceitos de governança, mais precisamente, o framework COBIT, as 

informações devem seguir alguns critérios de controle, oriundos dos requisitos de negócios. 
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Tais critérios, já discutidos anteriormente, eficiência, eficácia, confidencialidade, integridade, 

disponibilidade, conformidade e confiabilidade precisam ser entendidos e perseguidos pelos 

gestores, afinal a produção de informações que atendam a esses critérios é o objetivo dos 

processos de TI. 

É preciso assegurar que os gestores de TI entendam a importância das informações para os 

usuários, o que vai além de gerenciar a correta execução dos sistemas ou da infra-estrutura 

associada. Como dito por um gestor “o foco da gerência de TI é a informação e a sua 

qualidade deve ser a principal meta a ser buscada pelos gestores de TI”. 

Além disso, é importante entender que a implantação de sistemas de informação como ERP, 

tira o foco sobre a estrutura de TI e passa para a informação e o seu ciclo de transformação. 

Entender a informação como um produto de um processo de produção e gerenciar seu ciclo de 

vida é uma visão nova que precisa ser discutida e absorvida pelos gestores de tecnologia. 

Tal discussão pode ser incluída no programa de treinamento sobre governança, porém a 

própria desativação de sistemas legados através da otimização do ERP, por exemplo, facilita 

esse entendimento. A gestão de TI dificilmente focará em qualidade quando seus recursos estão 

voltados à manutenção de sistemas locais e diversos, de integração complexa, distribuída em 

plataformas também heterogêneas. Nesse caso específico, manter o ambiente estável e operante 

é a missão primordial dos gestores de tecnologia. 

No ambiente estudado, investir em qualidade da informação passa por identificar os sistemas 

legados que podem ser absorvidos por soluções corporativas, serviços que podem ser 

centralizados, novos projetos que podem ser absorvidos pelas fábricas de S/W (padronização), 

além da conscientização e preparação dos gestores de TI. Objetivamente, para que a 

organização evolua e possua gestores de informação, é importante consolidar a visão 

corporativa de TI dentro dos seus núcleos.  

Levantamento dos recursos de cada núcleo de TI  

Uma grande empresa, com uma estrutura de TI heterogênea e distribuída entre diversas 

gerências regionais, que queira implantar uma governança de TI plena e corporativa, deve 

conhecer cada ambiente de TI que a compõe. Qualquer iniciativa deve considerar a diversidade 

dos ambientes de TI, suas vulnerabilidades, seus recursos humanos, o hardware e o software 

existente.  
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Principalmente em implantações que envolvam centralizações, remanejamento de pessoal e 

de hardware, qualquer passo deve ser dado com riscos mapeados, planos de contingência 

definidos e custos levantados, de maneira que surpresas não apareçam e inviabilizem ou 

comprometam o projeto.  

Assim, todos devem estar envolvidos e comprometidos nessa fase de levantamento, 

principalmente os profissionais de TI que mantém os núcleos em funcionamento, são eles que 

conhecem as vulnerabilidades e particularidades do ambiente regional.  

Definição de um plano de implantação da governança de TI 

Com o aval da alta direção, o conhecimento do modelo a implantar e com todo ambiente da 

empresa mapeado, é preciso definir e divulgar um plano de implantação.  

No caso particular da ECT, a governança culminou com estratégias para reestruturação de 

toda área de tecnologia. A criação dos centros de serviços compartilhados (CSC) e a 

possibilidade de centralização de algumas atividades já estão em andamento. Todavia, há uma 

carência por um plano integrado e transparente das ações. Isso gera ansiedade entre os 

profissionais de TI, além de criar conflitos na alocação de recursos entre os projetos regionais e 

os projetos corporativos. 

Ter um plano com metas, definições de responsabilidades, prazos e com uma estratégia de 

marketing focada na comunicação interna, garante ao processo a transparência e a tranqüilidade 

necessárias ao bom andamento na implantação rumo à governança corporativa.  

Tal documento serve como guia para os gestores regionais definirem ações sem contudo ir de 

encontro ao interesse corporativo da TI, além de permitir aos profissionais técnicos a 

possibilidade de preparação ou adequação aos cenários projetados a médio e longo prazo. 

Envolvimento de todos os gerentes de TI no processo de mudança 

Todo processo de mudança dentro das organizações gera expectativas, resistências e críticas 

que podem atrapalhar o andamento dos trabalhos. Em casos como o visto na ECT, os gestores 

dos núcleos consideram a participação das gerências técnicas como de alta importância para o 

sucesso das ações de reestruturação da área de TI. Como também relatam que “as gerências 

técnicas regionais não participaram da elaboração, concepção e definições da 

reestruturação da área de TI da empresa.”  
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Reuniões, fóruns, canais de discussão sobre o modelo em implantação agregam valor ao 

projeto e possibilitam o amadurecimento e enriquecimento do modelo. 

Não se trata de permitir que as diretrizes da governança corporativa sejam definidas pela 

gerência de nível intermediário, mas de possibilitar que elas participem do processo, 

principalmente na fase de implantação. A experiência de gestores seniores pode ajudar na 

abordagem , na mudança cultural, na melhor forma de conduzir as ações dentro dos núcleos de 

TI, facilitando o processo de transição.   

Adoção efetiva do BPM	 e BPMS   

A transparência e a conformidade são requisitos de uma governança plena e também os 

motivadores para o uso da gestão por processos dentro da área de tecnologia. A notação BPMN 

é um caminho eficaz para melhorar a documentação dos processos de TI e facilitar o 

entendimento e, consequentemente, a construção de soluções mais adequadas aos negócios.  

No ambiente estudado, existe uma gerência atuando no trabalho de mapeamento dos 

processos através da notação BPMN, porém, dado o porte da organização e a existência de 

núcleos de desenvolvimento, é preciso expandir o uso dessa prática. Para isso novas licenças de 

BPMS precisam ser adquiridas e os gestores de TI, responsáveis pelos processos, as equipes de 

requisitos, de projetos e equipes de implementação devem ser treinadas e estimuladas ao seu 

uso. 

Mesmo que não seja possível documentar todos os processos de TI, principalmente em 

empresas de grande porte como a estudada, é possível definir um plano de implantação dessa 

prática. Prioritariamente os esforços de treinamento e de aquisição de licenças de BPMS podem 

ser voltados às equipes envolvidas com novos projetos e soluções estratégicas para o negócio, e 

posteriormente, estende-se aos responsáveis pelos processos já mapeados e instanciados no 

COBIT. 

Outro ponto a considerar é que a gestão por processos é uma prática multidisciplinar e avança 

as fronteiras da área de tecnologia, o que remete a um entendimento corporativo e um 

patrocínio da alta direção para seu efetivo uso, principalmente em organizações baseadas na 

gestão funcional como visto no ambiente estudado. O aval da alta administração é essencial 

para a adoção da gestão por processos, principalmente quando a necessidade parte dentro da 

área de TI. 
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Monitoramento do desempenho da governança - 	orma ISO/IEC 38500 

Com o modelo definido, é possível utilizar a norma ISO/IEC 38500 como um elemento 

adicional à governança. A implantação da norma funciona como ferramenta de verificação 

sobre a efetividade da governança adotada. 

Em empresas de grande porte como a ECT, é importante buscar essa certificação como uma 

forma de avaliar as ações em andamento em todos os seus ambientes de TI. Utilizando cada 

um dos seus princípios, é possível verificar as responsabilidades, a estratégia, as aquisições de 

TI, o desempenho das ações, a conformidade com as normas e regulamentos obrigatórios, 

além de avaliar as políticas, práticas e decisões de TI que tenham reflexos no comportamento 

humano.  

Além disso, a prática do ciclo Avaliar-Dirigir-Monitorar garante um refinamento 

progressivo que pode ser incorporado às ações dos órgãos responsáveis pela implantação da 

governança como um instrumento para promover ajustes e rever procedimentos.  

Criação de canais de comunicação 

“O processo de reestruturação da área de TI está nebuloso, carecendo de informações 

essenciais. Até o momento não sabemos bem o que vai acontecer, como vai funcionar, aonde 

ficaremos, etc. e essa falta de informação traz impactos negativos à produtividade e 

motivação da equipe.” 

O relato acima traduz bem a necessidade de melhorar a comunicação nesse momento de 

transição. A implantação de uma governança plena e efetiva precisa ter uma estratégia de 

marketing eficiente.  

Considerando ainda que no ambiente estudado a governança também conduziu a uma 

mudança organizacional, ter canais abertos para discussões, consultas e divulgações é 

primordial para a transparência e bom andamento dos trabalhos. 

Como historicamente a área de TI não costuma utilizar esses recursos de marketing, 

consultorias da área de comunicação e de gestão de pessoas da empresa podem ser importantes 

aliadas nessa tarefa. O importante é que ações de marketing garantam e, continuamente 

resgatem, o apoio ao projeto de governança, facilitando ainda o entendimento sobre a 

motivação das mudanças e sobre os objetivos pretendidos.  
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5.2.1 Opinião dos gestores dos núcleos de TI sobre o conjunto de diretrizes propostas 

Para comprovar a pertinência do assunto e o conjunto de diretrizes propostas, um novo 

documento foi encaminhado aos gestores que demonstraram maior interesse pela pesquisa. O 

documento continha apenas as diretrizes propostas e apresentadas na Seção 5.2 desse capítulo.  

No total foram encaminhadas nove (09) mensagens eletrônicas para análise e comentários dos 

gestores sobre as diretrizes, principalmente considerando a busca por uma governança de TI 

corporativa. Das mensagens enviadas, apenas cinco (05) delas foram respondidas. Seguem os 

comentários coletados. 

 “Sobre o item  relativo ao Levantamento dos recursos de cada núcleo de TI, acrescentaria 

a questão da importância da Matriz RACI para definição das responsabilidades em um 

processo de centralização. Bem colocado o item  Monitoramento do desempenho da 

governança - �orma ISO/IEC 38500, quando se comenta sobre a utilização dos princípios 

constantes da norma 38500, em específico o reflexo no fator humano Bom documento.” Gestor 

da Diretoria Regional de Sergipe. 

  “Ótimo documento. Seria ideal se a empresa o seguisse. Gostei, principalmente, no 

item Definição de um plano de implantação da governança de TI, quando fala em ações 

transparentes.” Gestora da Diretoria Regional de Santa Catarina. 

 “Acho que o documento está bom, explanado de forma clara o que ocorre com a nossa 

empresa. As diretrizes são pertinentes, mas para serem aplicadas, a empresa ainda tem que 

mudar um pouco a cultura. Enfim, não é fácil implantar de uma hora para outra.” Gestora da 

Diretoria Regional de São Paulo – Interior. 

 “Achei ótimo!!  Está dentro das expectativas das regionais. Ressalto a importância da 

recomendação sobre uso efeito do BPM e BPMS.” Gestor da Diretoria do Espírito Santo. 

“Concordo com tudo o que foi escrito. Acho que a chave de uma melhoria da governança 

para a nossa empresa passa principalmente por capacitação pessoal X controle dos processos 

através de mapeamento e constante monitoramento dos mesmos. Sem definir e avaliar 

processos o trabalho é amador, improvisado. Para mim não há governança se não 

entendermos o que e porque estamos fazendo. É preciso treinar, capacitar, difundir e cobrar. 

Quanto mais controle e conhecimento dos processos, menos a empresa fica à mercê da boa 

vontade de gestores e funcionários em decidir quando, quanto e o que querem 

produzir.   Gestora da Diretoria Regional de Pernambuco. 
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5.3 Considerações Finais 

Neste capítulo foi apresentado um diagnóstico sobre o ambiente de TI da ECT e listadas as 

diretrizes para uma governança plena e corporativa. As duas seções do capítulo representam o 

resultado final da dissertação e o objetivo alcançado a partir da revisão literária, da descrição 

do ambiente de tecnologia da empresa e da pesquisa com os gestores dos núcleos de TI.  

Nesse capítulo também foi mencionado o retorno dos gestores sobre o conjunto de diretrizes 

propostas, reafirmando a importância do assunto e o respaldo dos gestores dos núcleos sobre as 

recomendações apresentadas. 
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6 CO	CLUSÃO 

Este capítulo apresenta uma síntese sobre o resultado obtido com estudo realizado dentro da 

ECT, as contribuições alcançadas e algumas propostas para pesquisas futuras.  

6.1 Considerações sobre o estudo 

Para construir o conjunto de diretrizes, objetivo dessa dissertação, a revisão literária foi 

conduzida procurando ressaltar estudos e conceitos que poderiam ser utilizados ou 

aprofundados para melhoria da gestão de tecnologia da ECT.  

O estudo de Wang e o ciclo TDQM foram discutidos e utilizados na pesquisa com o 

objetivo de levantar como os gestores das regionais estavam tratando e gerenciando a 

qualidade da informação. A motivação desse levantamento baseava-se no entendimento que a 

governança remete à transparência e à melhoria dos serviços prestados, além disso, o COBIT 

orienta que para alcançar os objetivos dos negócios, as informações precisam estar em 

conformidade com requisitos de qualidade, segurança e confiança. O levantamento sobre 

qualidade mostrou que a maioria dos gestores da ECT ainda estava administrando seus 

núcleos com foco na tecnologia e não na informação. Ou seja, o estudo apontou para uma 

necessidade de uma mudança de foco e investimento em qualidade para a melhoria da gestão 

nos núcleos regionais, o que ajudaria na implantação da governança de TI corporativa. 

Outro assunto tratado na revisão literária foram os conceitos sobre governança e o 

framework COBIT. O aprofundamento do assunto e a análise do ambiente da ECT levaram à 

constatação que a empresa conseguiu bons resultados na implantação do framework COBIT 

dentro da Administração Central. Entretanto, por não contemplar os processos de TI dos 

núcleos regionais, alguns princípios de governança não são percebidos pelos gestores das 

diretorias. Assim, o estudo ressaltou a necessidade de inserir a área de tecnologia como um 

conjunto único, corporativo, no modelo de governança adotado pela empresa. Para isso foi 

recomendado investimento em treinamento, levantamento do parque, definição de um plano 

de implantação e criação de canais de comunicação que facilite a participação dos gestores 

regionais no processo. 
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Ainda considerando os aspectos de governança tratados na revisão literária, a norma 

ISO/IEC 38500 também foi estudada. O intuito era apresentá-la como uma ferramenta de 

monitoramento do desempenho da governança, uma vez que não foi identificado no ambiente 

da empresa nenhum recurso de monitoramento com tal objetivo. Nas diretrizes apresentadas 

pelo estudo, sua adoção foi recomendada para garantir a efetividade do modelo implantado e 

um refinamento contínuo do processo. 

Já o estudo do BPM tratado na revisão literária, foi motivado por já existir na ECT 

iniciativas de sua utilização associada à governança, conforme visto no capítulo que trata do 

ambiente de TI estudado. Tal associação melhora a definição, modelagem e monitoramento 

dos processos e garante soluções de TI alinhadas aos objetivos estratégicos. Entretanto, mais 

uma vez, constatou-se que os gestores dos núcleos de TI não estavam envolvidos nessa ação 

da Administração Central, o que motivou a recomendação sobre a efetividade do uso do BPM 

e BPMS em todos os núcleos de desenvolvimento da empresa. 

Por fim, foram discutidas questões que tratam da centralização ou descentralização dos 

processos de TI e a implantação dos CSC. O assunto foi levantado no estudo por ser a 

governança a motivação da reestruturação da área de tecnologia da ECT. Conforme a 

pesquisa realizada com os gestores e considerando o ambiente de TI da empresa, o estudo 

revelou que a motivação foi identificada e corroborada, porém o processo carece de 

transparência e está gerando grande ansiedade no corpo técnico e gerencial, o que pode 

impactar no modelo de governança corporativa. Também para esse fim, o estudo recomendou 

melhoria da comunicação e envolvimento dos gestores de TI nesse processo. 

Essa relação evidenciada entre a revisão literária, o ambiente analisado, a pesquisa com os 

gestores e o diagnóstico sobre o ambiente, proporcionou a identificação dos principais pontos 

a melhorar no modelo de governança adotado pela ECT, resultando nas diretrizes que foram 

apresentadas ao final do trabalho. 

6.2 Contribuições alcançadas 

A conclusão do trabalho trouxe as seguintes contribuições: 

• uma nova abordagem sobre a governança de TI, focando na importância, participação e 

visibilidade de todos os núcleos de TI durante o processo de implantação da governança 

em uma grande organização; 
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• à associação do BPM e da norma ISO/IEC 38500 como recursos adicionais à boa 

governança;  

• o conhecimento das práticas de governança explorado através do levantamento e análise 

do ambiente de TI encontrado na ECT; 

• a apresentação de pontos críticos de sucesso para implantação da governança de TI, 

apresentados através do resultado da pesquisa aplicada aos gestores e de um diagnóstico 

sobre o ambiente estudado; 

• um conjunto de diretrizes, corroboradas por gestores da empresa, como caminho viável 

para a melhoria do modelo de governança adotado pela ECT.  

6.3 Propostas para pesquisas futuras 

Como complemento ao estudo apresentado, sugere-se: 

i) realizar trabalho de validação das diretrizes apresentadas à alta direção da empresa, 

de forma a identificar as sub-atividades correlacionadas a cada recomendação 

apresentada; 

ii) realizar estudo similar em organizações privadas para evidenciar possíveis 

diferenças na identificação das diretrizes e na condução da governança de TI; 

iii) realizar estudo sobre medição da eficácia do modelo de governança em cada 

ambiente de TI que compõe uma grande organização. 
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APÊNDICE 

 

Pesquisa sobre Governança de TI e suas interdependências 

(Visão dos Gestores das Regionais) 

 

 

Seção I - Conhecendo o perfil do público alvo 

 

 

1 - Informe a Diretoria Regional :  ______________________ 

 

2 - Tempo de gestão (Supervisão, Chefe de Seção ou Gerente) na área de TI: 

a. (  ) de 1 a 2 anos 

b. (  ) até 4 anos  

c. (  )  até 8 anos  

d. (  ) 10 anos ou mais 

 

 

Seção II - Entendendo o ponto de vista do gestor sobre qualidade da informação 

 

 

Considerando o ambiente de TI em que trabalha, responda as questões abaixo escolhendo, em 

uma única alternativa, a opção que mais se aproxima da sua realidade: 

 

3 - O que é prioritariamente gerenciado na área?  

a. (  ) Informação; 

b. (  ) Hardware e software e/ou ciclo de vida dos sistemas. 

 

4 - Como é feita essa gerência?  

a (  ) Leva-se em conta a visão dos fornecedores, produtores e usuários da informação; 

b (  ) Faz-se uso de sistemas de informação e controles diversos. 
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5 - Qual a principal motivação para gerenciar? 

a. (  ) Garantir a qualidade do produto informação a ser entregue ao usuário; 

b. (  ) Garantir qualidade dos sistemas de informação, incluindo hardware e software. 

 

6 - Qual a maior garantia de sucesso? 

a. (  ) A entrega do produto informação com qualidade aos usuários; 

b. ( ) Os sistemas de informação funcionarem sem problemas, numa perspectiva de curto-

prazo. 

 

7 - Qual o perfil que melhor definiria o responsável pela sua área técnica ?  

a. (  ) Gerente do produto informação; (foco na informação) 

b. (  ) Gerente de tecnologia da informação. (foco na tecnologia) 

 

 

Seção III - Entendendo o ponto de vista do gestor sobre Governança de TI 

 

 

8 - Quanto ao alinhamento estratégico, os princípios de governança ditam que: 

• O investimento em TI deve estar alinhado com os objetivos estratégicos; 

• As operações em TI devem estar alinhadas com as operações da empresa;  

• A estratégia de TI deve estar alinhada com a estratégia empresarial. 

Considerando esses princípios, as informações que chegam até sua área e sua percepção sobre 

TI dentro da ECT, escolha a opção mais adequada a sua realidade: 

a. ( ) Esses princípios são percebidos apenas nas ações da AC (Administração Central); 

b. (  ) Esses princípios são percebidos nas ações tanto da AC quanto das regionais; 

c.  (  ) Percebemos alguns princípios sendo adotados tanto nas diretorias quanto na AC; 

d.   (  ) não percebemos a adoção de nenhum desses princípios. 

 

9 - Quanto à entrega de valor, os princípios de governança ditam que: 

• Os resultados finais devem alcançar os benefícios que foram prometidos;  

• Os resultados finais proporcionam qualidade adequada; 

• Os resultados finais estão dentro do tempo estimado;  
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• Os resultados finais estão dentro do orçamento estimado. 

Considerando esses princípios, as informações que chegam até sua área e sua percepção sobre 

TI dentro da ECT, escolha a opção mais adequada a sua realidade: 

a. (  ) Esses princípios são percebidos apenas nas ações da AC; 

b. (  ) Esses princípios são percebidos nas ações tanto da AC quanto das regionais; 

c.  (  ) Percebemos alguns princípios sendo adotados tanto nas diretorias quanto na AC; 

d.   (  ) não percebemos a adoção de nenhum desses princípios. 

 

10 - Quanto ao gerenciamento de riscos, os princípios de governança ditam: 

• O reconhecimento que o risco existe e a criação de um plano de controle de risco; 

• A implementação de controles que protegem contra riscos; 

• O compartilhamento de risco com parceiros ou garantia de transferência para 

cobertura de seguro. 

Considerando esses princípios, as informações que chegam até sua área e sua percepção sobre 

TI dentro da ECT, escolha a opção mais adequada a sua realidade: 

a. (  ) Esses princípios são percebidos apenas nas ações da AC; 

b. (  ) Esses princípios são percebidos nas ações tanto da AC quanto das regionais; 

c.  (  ) Percebemos alguns princípios sendo adotados tanto nas diretorias quanto na AC; 

d.   (  ) não percebemos a adoção de nenhum desses princípios. 

 

11 - Quanto ao gerenciamento de recursos, os princípios de governança ditam: 

• O alinhamento e a priorização de serviços de TI com foco nas operações empresariais; 

• O gerenciamento do ciclo de vida do hardware, das licenças de software, dos contratos 

de serviços e dos recursos humanos contratados; 

• A organização dos recursos otimizados de TI para atender as necessidades da 

organização; 

• A supervisão e acompanhamento tanto dos serviços internos de TI quanto dos 

terceirizados. 

Considerando esses princípios, as informações que chegam até sua área e sua percepção sobre 

TI dentro da ECT, escolha a opção mais adequada a sua realidade: 

a. (  ) Esses princípios são percebidos apenas nas ações da AC; 
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b. (  ) Esses princípios são percebidos nas ações tanto da AC quanto das regionais; 

c.  (  ) Percebemos alguns princípios sendo adotados tanto nas diretorias quanto na AC; 

d.   (  ) não percebemos a adoção de nenhum desses princípios. 

 

12 - Quanto ao monitoramento e desempenho, os princípios de governança ditam: 

• A medição das atividades de TI possibilitada pela existência de metas claras e bem 

definidas. 

• O monitoramento das atividades de TI possibilitado pela existência de metas claras e 

bem definidas. 

Considerando esses princípios, as informações que chegam até sua área e sua percepção sobre 

TI dentro da ECT, escolha a opção mais adequada a sua realidade: 

a. (  ) Esses princípios são percebidos apenas nas ações da AC; 

b. (  ) Esses princípios são percebidos nas ações tanto da AC quanto das regionais; 

c.  (  ) Percebemos alguns princípios sendo adotados tanto nas diretorias quanto na AC; 

d.   (  ) não percebemos a adoção de nenhum desses princípios. 

 

13 – Considerando os padrões e melhores práticas abaixo: 

• ITIL (Information Technology Infrastructure Library) 

• PMBOK (Project Management Body of Knowledge) 

• ISO/IEC 17799 (Norma ISO sobre segurança de TI) 

• COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) 

Escolha a opção mais adequada a sua realidade: 

a. (  )Nota-se a adoção desses recursos apenas nas ações da AC; 

b. (  ) Nota-se a adoção desses recursos tanto na AC quanto nas regionais; 

c.   (  ) Nota-se a adoção de alguns desses recursos tanto nas diretorias quanto na AC; 

d.   (  ) Não adotamos ou não percebemos os reflexos de nenhum desses recursos. 

 

 

Seção IV - Entendendo o ponto de vista do gestor sobre gestão por processos 

 

 

14- Para responder a questão abaixo, considere o quadro: 
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Tipo de Organização Características 

Organização orientada por função • as diversas áreas ou departamentos são 

idealizados conforme suas funções 

organizacionais e especialidades; 

• os processos são estruturadas de tal forma 

que cada área funcional executa e visualiza 

apenas as atividades sob a sua 

responsabilidade; 

• a tomada de decisão obedece uma hierarquia 

verticalizada, passando pelos diversos 

gerentes funcionais antes de implementadas. 

Organização orientada por processos • as atividades são definidas e executadas de 

forma horizontal, podendo ultrapassar os 

limites setoriais e, em alguns casos, podem ir 

além das fronteiras da organização; 

• os recursos humanos são utilizados como 

equipes que executam tarefas de um processo 

multifuncional, onde profissionais de 

diferentes perfis e habilidades realizam um 

trabalho colaborativo; 

• as organizações são mais ágeis e respondem 

melhor às mudanças no mercado, 

considerando que estão focadas no negócio e 

em suas variações. 

 

Tendo como base o quadro acima e o seu conhecimento sobre a estrutura organizacional da 

ECT e da área de Tecnologia, é possível afirmar que elas podem ser classificadas como:  

a. (  ) orientadas por função; 

b. (  ) orientadas por processos; 

c. (  ) mistas. 

 

15. Na sua regional já foi realizado algum trabalho de mapeamento e modelagem de processos 

da área de TI? 

a. (  ) Sim 



 

 88 

b. (  ) Não 

c.   (  ) Desconheço o assunto 

 

16. Na sua regional já foi feito algum trabalho com o uso de BPMN (Business Process 

Modeling Jotation) e BPMS(Business Process Management System): 

a. (  ) Sim 

b. (  ) Não 

c.   (  ) Desconheço o assunto 

 

17. Na sua regional já foi feito algum trabalho com equipes multidisciplinares (TI e áreas 

funcionais) para prover soluções de TI que suportem processos de negócios? 

a. (  ) Sim 

b. (  ) Não 

c.   (  ) Desconheço o assunto 

 

 

Seção V - Entendendo a visão do gestor sobre as atuais mudanças no ambiente de TI da 

ECT 

 

 

18 - Como você considera a importância da participação das gerências técnicas regionais 

nesse momento de mudanças na área de TI da empresa. 

a. (  ) alta; 

b. (  ) média; 

c. (  ) baixa. 

 

19 – Como você considera a importância da criação dos centros de serviços compartilhados 

(CSC) para melhorar a gestão da área de TI da ECT. 

a. (  ) alta; 

b. (  ) média; 

c. (  ) baixa. 
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20 - Como você considera a importância do fator humano para o sucesso da implantação dos 

Centros de Serviços Compartilhados (CSC) dentro da área de TI. 

a. (  ) alta; 

b. (  ) média; 

c. (  ) baixa. 

 

21 – Como você considera a importância da comunicação interna nesse período de transição.  

 

a. (  ) alta; 

b. (  ) média; 

c. (  ) baixa. 

 

22 – Considerando o cenário da ECT, qual sua expectativa de sucesso sobre as ações adotadas 

pela AC rumo à melhoria dos processos e da gestão da área de TI. 

 

a. (  ) alta; 

b. (  ) média; 

c. (  ) baixa. 

 

Espaço para comentários e sugestões  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 


