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RESUMO 
 
 

 

A Tecnologia da Informação é um grande fator de sucesso para uma 
organização quando a Governança de TI é eficaz. Nesse sentido, buscou-se avaliar 
como está sendo a atuação do Comitê de TI nos Institutos Federais, uma vez que 
este colegiado é considerado como um dos principais responsáveis por efetivar a 
Governança de TI; bem como apresentar os Fatores Críticos de Sucesso (FCS) dos 
comitês de TI dos Institutos Federais de Ensino. Os procedimentos metodológicos 
utilizados foram pesquisa exploratória, bibliográfica, análise documental e survey, 
onde foi aplicado o método Estudo de Caso realizado em três Institutos Federais. Os 
dados obtidos foram comparados com os mecanismos de Governança de TI 
considerados responsáveis pela sua efetividade. Os resultados indicam que há 
institutos cujo comitê atua próximo de modelos ideais, enquanto outros apresentam 
atuação relativamente distante destes modelos, precisando realizar grandes 
evoluções. Um dos Fatores que tem grande influência sobre a atuação dos comitês 
é a sua composição e o apoio da Alta Administração do Instituto. Foi disponibilizado 
também uma tabela com 32 FCS considerados relevantes para a realização dos 
objetivos do colegiado de maneira satisfatória. 

 
Palavras-chave: Comitê de Tecnologia da Informação. Governança de Tecnologia 
da Informação. Institutos Federais. Fatores Críticos de Sucesso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 

Information Technology is a great success factor for an organization when IT 
Governance is effective. In this sense, it was tried to evaluate how the IT Committee 
is acting in the Federal Institutes, since this collegiate is considered as one of the 
main responsible for effecting IT Governance; as well as to present the Critical 
Success Factors (FCS) of the IT committees of the Federal Institutes of Education. 
The methodological procedures used were exploratory, bibliographic, documentary 
analysis and survey, where the Case Study method was applied in three Federal 
Institutes. The obtained data were compared with the IT Governance mechanisms 
considered responsible for its effectiveness. The results indicate that there are 
institutes whose committee acts close to ideal models, while others present relatively 
distant performance of these models, needing to make great evolutions. One of the 
Factors that has a great influence on the work of the committees is its composition 
and the support of the High Administration of the Institute. A table was also made 
available with 32 FCS considered relevant for achieving the objectives of the 
collegiate in a satisfactory manner. 

 
Keywords: Information Technology Committee. Information Technology 
Governance. Federal Institutes. Critical Success Factors. 
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1 INTRODUÇÃO 

Não há dúvida de que o mundo mudou com o uso da Tecnologia da 

Informação (TI) e todos estão obrigados a adotá-la ou no mínimo avaliá-la (CARR, 

2009). TCU (2011) afirma que “a tecnologia da informação é o coração da 

administração pública, podendo fazê-la parar ou avançar”. 

No entanto, para que a TI traga benefícios é preciso que a Governança de TI 

(GTI) cumpra com a sua missão, para tanto, a Governança Corporativa (alta 

direção da organização) também deve funcionar, apoiar e patrocinar a Governança 

de TI, cujo elemento chave da GTI é o alinhamento entre negócios e TI, 

possibilitando, assim, a criação de valor para o negócio (DOURADO, 2014). 

A adoção das práticas de governança de TI pode assegurar a correta 

aplicação de recursos, promover a proteção de informações críticas e contribuir 

para que as organizações públicas atinjam seus objetivos institucionais (TCU, 

2016). 

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia ou simplesmente 

IF‟s, entre várias finalidades e características, têm por objetivo ofertar educação 

profissional e tecnológica, desenvolver programas de extensão e de divulgação 

científica e tecnológica (BRASIL, 2008). 

Neste contexto, observa-se a importância que a TI tem para os IF‟s, uma vez 

que são Institutos de Ensino voltados à promoção da educação, ciência e 

tecnologia, necessitando da TI para desenvolver suas atividades. 

Nos últimos anos, a Governança de TI vem ganhando destaque pelo valor e 

resultados que podem ser alcançados na área estratégica (HEINDRICKSON, 

2013). Foi constatado que Organizações bem-sucedidas reconhecem os benefícios 

da TI e a utilizam para adicionar valor ao negócio, valendo-se de mecanismos de 

GTI adequado às estratégias institucionais (TCU, 2016). 

O Governo Brasileiro, por meio do Tribunal de Contas da União (TCU), devido 

a importância da Governança de TI para Administração Pública Federal, tem 

incentivado a adoção de boas práticas de GTI, como a criação do comitê de TI, 

cuja responsabilidade, dentre tantas outras, é determinar as prioridades de 

investimentos e alocação de recursos nos diversos projetos e ações de TI (TCU, 

2008). 

Todavia, a Alta Administração precisa ter consciência da importância do 
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comitê de TI, visando a melhoria da governança de TI, uma vez que o comitê de TI 

deve tomar considerável parte das decisões mais importantes voltadas para a TI, a 

fim de proporcionar adequado funcionamento e desempenho organizacional com 

apoio da TI. 

1.1 Justificativa 

Cunha e Souza Neto (2014) afirmam que estudos realizados em 2004 pelo 

Instituto de Governança da Tecnologia da Informação (ITGI) revelaram que mais de 

80% dos CIOs (Chief Information Officer) reconhecem a necessidade de uma GTI 

melhor a fim de endereçar adequadamente a estratégia da organização. 

Segundo Dourado (2015), devido à grande importância da GTI, o COBIT 5 

(Control Objectives for Information and related Technology) propõe a implantação 

da governança de TI por meio da utilização de viabilizadores (princípios, estruturas, 

processos e práticas), que são fatores que têm a capacidade de, individualmente 

ou coletivamente, influenciar o funcionamento adequado da governança de TI 

organizacional. 

Visualizando a importância da GTI, a jurisprudência do TCU tem 

recomendado aos Órgãos Governantes Superiores (OGS) que emitam orientações 

acerca das práticas de governança de TI a serem adotadas pelas instituições a 

eles jurisdicionadas, em especial no que diz respeito ao planejamento estratégico 

de TI, à implantação de comitê de TI, à gestão de pessoas de TI, à gestão de 

riscos de TI, à gestão orçamentária de TI, entre outros temas relacionados, 

conforme disposto nos acórdãos (1.603/2008, 2.471/2008, 2.308/2010 e 

2.585/2012), todos do Plenário do TCU (TCU, 2014a). 

Para o TCU (2015a), o comitê de TI é a principal estrutura por promover a 

Governança de TI, pois é responsável por coordenar a formulação de propostas, de 

políticas, de diretrizes, dos objetivos e das estratégias, além de coordenar a 

elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) e do Plano de 

Ações de TI e finalmente aprovar a alocação dos recursos orçamentários 

destinados a TI.  

1.2 Problema de Pesquisa 

Apesar da importância da Governança de TI e do comitê de TI, percebe-se 
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que a Alta Administração não tem incentivado ambos como deveria; possivelmente 

seja este o motivo de no ano de 2014 o iGovTI ter classificado como Baixo o 

estágio de capacidade de governar a TI, como segue na figura 1. 

Figura 1 – Distribuição de Frequência de estágio de capacidade do iGovTI/2014 na APF. 

 

Fonte: TCU (2014). 

É importante destacar que Adachi (2008 apud Cavalcanti Filho, 2011) afirma 

que analisar a utilização da Governança de TI em órgãos públicos é desafiador, 

pois os mesmos não estão acostumados a trabalhar com metas e estratégias de 

negócios, embora alguns destes já utilizem a TI para amenizar o desperdício de 

recursos públicos e prover serviços de qualidade para o cidadão. 

Segundo Heindrickson (2013), estudos realizados no cenário internacional por 

Weill e Ross (2006) e no cenário nacional por Lunardi, Becker e Maçada (2011), 

revelam que as empresas que implantaram a governança de TI possuem melhor 

desempenho em relação àquelas que não o fazem ou àquelas em que a 

implantação é deficiente. 

A Governança de TI é importante para qualquer organização, uma vez que a 

TI está presente em diversos setores, mas de quem é a responsabilidade por torná-

la eficiente?  

O Sistema de Administração dos Recursos de Informática – SISP (2015), 

afirma que o comitê de TI é um dos pilares da governança de TI para que se tenha 

uma boa governança corporativa e, por este motivo, cita que é importante a efetiva 

atuação de profissionais adequados na composição do comitê.  

Pesquisas têm sido realizadas sobre princípios, mecanismos e estruturas que 

promovem a Governança de TI; coincidentemente, tem-se destacado o Comitê de 

TI como sendo um dos principais responsáveis pela sua promoção, mas há pouca 

informação sobre “Quais fatores influenciam na atuação do comitê de TI e de que 

forma este colegiado influencia na Governança de TI?” 

A presente pesquisa se propõe a preencher tais lacunas a partir da pesquisa 
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bibliográfica, survey e análise documental. Em um exemplo hipotético, um dos 

fatores que influencia de forma eficaz na atuação dos comitês de TI é o “apoio da 

alta administração” 

Diante de tais premissas, a partir de levantamento bibliográfico, observou-se 

que há uma escassez de pesquisas e assuntos referentes a esta problemática. 

Assim, esta pesquisa visa responder a seguinte questão: 

O cenário apresentado pelo TCU a partir do levantamento de governança de 

TI 2014 confirma a tendência de evolução identificada em pesquisas anteriores. 

Não obstante, o nível de adoção das prática ainda estão distante de um cenário 

satisfatório para a Administração Pública Federal. Como aspectos positivos 

identificados: aumento do número de organizações que dispõem de comitê de TI, 

indicando o reconhecimento da importância desse colegiado como estrutura de 

apoio no processo de tomada de decisão; significativa adoção das práticas de 

planejamento de TI, resultados expressivos apurados para as práticas de 

planejamento e de gestão de contratações de serviços de TI, o que contribui para 

melhor atender às necessidades do negócio. Entretanto, causam preocupação 

aspectos negativos identificados como: falta de reconhecimento da importância da 

gestão de riscos de TI para o sucesso das ações organizacionais, apesar dos altos 

valores geridos e do histórico de problemas relacionados a projetos e atividades 

malsucedidas; os níveis de adoção apurados para as práticas de gestão de 

pessoas, levando em consideração que o sucesso das políticas de planos de TI 

está intrinsecamente relacionado à capacidade de gestores e técnicos 

responsáveis por conduzi-los e implementá-los; o elevado percentual que não 

executa processo de gerenciamento de projeto de TI, situação que eleva o risco de 

insucesso de seus projetos, principalmente pela complexidade que, em geral, 

envolve o desenvolvimento e implantação de soluções de TI. Diante do cenário 

apresentado, faz-se necessário identificar quais Fatores influenciam na atuação do 

comitê de TI e de que forma este colegiado influencia na Governança de TI, por 

que a Governança de TI não teve boa evolução na capacidade em Governar a TI 

apesar do aumento de números de organizações que dispõem do comitê de TI? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

Apresentar fatores críticos de sucesso (FCS) mais relevantes que devem ser 

adotados pelos comitês de TI para apoiar governança de TI nos IF´s, bem como 

identificar como está sendo a atuação dos comitês de TI e identificar se existe 

outros fatores que influenciam na atuação efetiva do comitê de TI além de seus 

FCS. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Realizar Revisão de Literatura; 

• Montar e aplicar questionário de atuação dos comitês de TI (Questionário 1);  

• Descrever e analisar a atuação dos comitês de TI nos IF´s;  

• Apresentar um quadro de fatores limitantes e favoráveis dos comitês de TI, a 

partir da revisão de literatura e do questionário 1; 

• Montar e aplicar questionário dos fatores críticos de sucesso (FCS) 

(Questionário 2); 

• Ordenar os Fatores Críticos de Sucesso por meio do Índice de Importância 

Relativa (IIR) com base nas respostas dadas no questionário 2 pelos 

membros do comitê de TI; 

• Apresentar os Fatores Críticos de Sucesso prioritários para atuação do 

comitê de TI nos IF´s, a partir do questionário 2. 

1.4 Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos: 

Capítulo 1: Introdução. Contextualização do tema proposto, contendo 

justificativa, problemas de pesquisa e objetivo geral e específico. 

Capítulo 2: Fundamentação teórica. Apresentação do referencial teórico 

acerca da Tecnologia da Informação, Governança Corporativa, Governança de TI e 

Comitê de TI. Temas estes considerados relevantes para a pesquisa. 

Capítulo 3: Metodologia. Apresentação dos passos percorridos para 

alcançar o objetivo geral. 
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Capítulo 4: Resultados da pesquisa e contribuição. Apresentação dos 

resultados obtidos na pesquisa baseados na pesquisa bibliográfica, na análise 

documental, na aplicação de questionários 1 e 2 aos membros dos comitês de TI 

dos IF‟s. 

Capítulo 5: Conclusões e Trabalhos Futuros. Apresentação das 

conclusões da pesquisa e propostas de trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este item apresenta a base conceitual para desenvolvimento desta pesquisa, 

relacionando as três principais áreas do estudo: Tecnologia da Informação, 

governança corporativa e governança de TI. Estão também, pesquisas feitas sobre 

Comitê de TI e Fatores Críticos de Sucesso. Concluindo o capítulo, é apresentado 

um breve resumo dos trabalhos relacionados. 

2.1 Governança Corporativa, IF’s e a Tecnologia da Informação 

Para que de fato se tenha benefício com uso da TI é necessário que não 

somente os IF‟s, mas também demais instituições, antes de investir em TI façam 

estudos voltados para mudanças nas rotinas organizacionais (estratégias, 

estruturas, processos e cultura), avaliando o impacto e os custos decorrentes das 

mudanças organizacionais, para que se tenha um completo aproveitamento das 

potencialidades da TI (RODRIGUES; PINHEIRO, 2005). 

A Tecnologia da Informação não tem conquistado espaço somente na 

educação, vem ganhando espaço também no varejo, serviços, financeiro e 

manufatura, e estas áreas estão cada vez mais próximas umas das outras e suas 

relações parecem ser facilitadas pelo fluxo de informação existente entre elas, 

potencializado pelas tecnologias da informação (ANDRADE, 2002). 

Investir em TI tornou-se uma obrigação para muitas organizações, visto que a 

concorrência tem, em geral, gasto bastante em tecnologia, não restando muita 

escolha para decidir se faz ou não determinado investimento. No entanto, essa 

obrigação em investir tem feito com que muitos desses gastos sejam realizados 

sem planejamento algum, sem inclusive mensurar seu impacto organizacional – o 

que tem custado caro a muitas organizações (LUNARDI; DOLCI; MAÇADA, 2010). 

No que diz respeito a Governança Corporativa, os Institutos Federais por 

fazerem parte de um país republicano devem prestar serviços ao cidadão e à 

sociedade com qualidade, onde é de responsabilidade dos altos administradores 

que dirigem os Institutos por atenderem aos interesses dos cidadãos e da 

sociedade brasileira, e não os seus próprios interesses (BRANCO; CRUZ, 2013). 

Quando se trata da governança corporativa da Administração Pública Federal, 

no qual os IF‟s fazem parte, existe órgão de controle externo como o Tribunal de 

Contas da União (TCU) que fiscaliza com intuito de induzir a adoção de boas 
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práticas de gestão e de governança corporativa (BRANCO; CRUZ, 2013). 

Falando um pouco de Governança Corporativa no Brasil, as organizações 

seguem o modelo anglo-saxão, uma vez que existem empresas multinacionais de 

origem americana que possuem filiais no Brasil, e que via de regra seguem o 

formato gerencial da matriz. Pode-se dizer então que o Brasil tem as práticas do 

modelo anglo-saxão (VILELA; DUARTE; VELOSO, 2015, p.10). 

Breve resumo da Governança Corporativa, esta teve sua origem nos Estados 

Unidos, em 1980, fruto de um movimento criado pelos acionistas, os quais 

acreditavam que era importante a criação de novas regras que os defendessem 

dos excessos da diretoria executiva. Em 1992, a Inglaterra teve seus primeiros 

tratados sobre Governança Corporativa (OSINSKI; ROMAN; PEREIRA, 2016). 

No Brasil, a Governança Corporativa teve expansão com a alteração da Lei 

das Sociedades Anônimas e a criação do Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC). Este último foi criado com o objetivo de contribuir para o 

processo de disseminação das boas práticas de governança corporativa no Brasil, 

assegurando aos acionistas transparência, equidade e prestação de contas e 

responsabilidade corporativa (SOUZA; BORBA, 2007). 

A governança corporativa possui princípios ou mecanismos que orientam as 

tomadas de decisões nas empresas (SOUZA; BORBA, 2007).  

São listados abaixo, segundo Pereira (2010), os princípios básicos da 

Governança corporativa: 

 Transparência; 

 Equidade; 

 Cumprimento das leis; 

 Prestação de contas; 

 Conduta ética. 

Em especial a Governança Corporativa vem para proporcionar ganhos seja 

qual for a organização que o implemente. Abaixo, seguem os exemplos de quando 

existe a presença de Governança Corporativa em uma organização (FONTES 

FILHO, 2003; CORREIA; AMARAL; LOUVET, 2011; OSINSKI; ROMAN; PEREIRA, 

2016): 

 Eficiência dos mecanismos constitutivos; 
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 Redução dos conflitos de interesses entre os investidores internos e 

externos. 

 Qualidade das informações financeiras; 

 Redução da assimetria de informações entre os atores internos e os 

investidores externos; 

 Proteção dos minoritários; 

 Retorno financeiro; 

 Agilidade no trabalho 

Pesquisas feitas pela International Federation of Accountants (IFAC) em 2005 

com base na avaliação de 27 empresas em dez países, indicam que o sucesso 

empresarial depende dos seguintes fatores determinantes: as práticas de 

governança corporativa, o uso de controles internos (atitude da alta administração 

na formação da cultura da empresa), o papel de liderança do diretor-presidente, o 

desempenho proativo do Conselho de Administração e a existência de um bom 

sistema de controles internos (JUNIOR, 2005). 

Não falta ao Brasil estímulo à adoção de boas práticas de governança 

corporativa nas organizações, como exemplo, nos anos de 1990 e 2000, teve o 

Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa, lançado pelo IBCG em 

1995. Sendo atualizado em 1999 e em 2004, antes dessa última atualização teve 

as Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa do Novo Mercado da Bolsa 

de Valores de São Paulo (BOVESPA), em 2000, e a Cartilha de Recomendações 

da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre Governança Corporativa, 

divulgada em 2002. Percebe-se que há uma crescente preocupação com a 

disseminação da governança corporativa, porém é de grande importância destacar 

que o primeiro passo consiste essencialmente na conscientização dos agentes da 

governança corporativa das organizações acerca de suas posições, que não são 

chancela de poder, mas sim compromisso com a empresa e seus usuários 

(VILELA; DUARTE; VELOSO, 2015). 

TCU (2014a) cita em seu relatório que, de acordo com o Referencial Básico 

de Governança do TCU, governança no setor público compreende essencialmente 

os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para executar 

as funções básicas de avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com 

objetivo de conduzir políticas públicas e prestar serviços de interesse da sociedade. 
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Além das responsabilidades já citadas, a governança corporativa é 

responsável também por documentar formalmente a departamentalização e o 

funcionamento das estruturas organizacionais; a alta administração e o comitê de 

TI, por exemplo: um dos itens que deve constar é a definição de um conjunto de 

regras que retratam o modus operandi de cada uma delas, como, definição de seu 

mandato e competências, as responsabilidades de cada papel contido na estrutura, 

a frequência de reuniões e as situações em que a decisão deve ser inserida (TCU, 

2014a). 

Quanto a Governança de TI e a Governança Corporativa, pesquisa feita no 

iGovTI/2012, percebeu-se que a Governança Corporativa tem pouca participação 

na Governança de TI, apesar de ser responsabilidade da alta gestão. Observou-se 

também que para a Governança de TI funcionar é preciso contar com iniciativas da 

unidade de TI, onde o Diretor de TI deve trabalhar com apoio da Coordenação 

Geral de TI e do Comitê Gestor de TI, sendo este composto pela alta gestão, 

observou-se também que há a necessidade de formalizar planos e ações que 

envolvam mais a alta gestão (TCU, 2014b). 

Portanto, a Governança de TI depende do apoio da Governança Corporativa 

para funcionar, uma vez que faz parte desta, e deve ser eficaz. É bom lembrar que 

a TI vem ser um elemento importante para a efetividade da Governança 

Corporativa, mas para que a TI seja um fator significativo depende da eficácia da 

Governança de TI, esta tem o papel de estabelecer mecanismos para assegurar 

que o uso da TI agregue valor ao negócio. 

É importante a efetividade da Governança de TI, pois somente os recursos de 

TI, com seus computadores, bases de dados, sistemas e telecomunicações, 

conseguem o domínio da complexidade e da massa de informações envolvidas em 

suas atividades para garantir os controles necessários à governança corporativa 

(DUQUE; LYRA, 2010). 

Quanto à tecnologia da informação, toda organização a utiliza como apoio a 

suas atividades, com os IF‟s não é diferente. Os IF‟s tendo como seus objetivos 

pesquisa e inovação, necessitam da TI para cumpri-los com eficiência. 

A TI, elemento chave na organização dos currículos dos IF‟s, exige novas 

habilidades cognitivas e reconfiguração de tarefas e métodos. A formação de 

professores para a educação básica em relação às políticas públicas entre outros 

itens pesquisados têm as tecnologias da informação e comunicação como 
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conteúdos de apoio às práticas pedagógicas e de formação, onde há a 

necessidade de capacitação do futuro professor para a convivência com as 

transformações advindas de novos dispositivos didáticos (ESCOTT; MORAES, 

2012). 

Não somente os IF‟s utilizam a TI, mas também diversas Instituições 

educacionais com a finalidade de ofertar educação de qualidade. 

Devido a esta finalidade, muito se tem discutido a respeito de utilização de 

Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) na educação, o ganho real de 

desempenho dos estudantes advindo dessa política, as estratégias, entre outros 

elementos (BIELSCHOWSKY, 2009).  

Resultados positivos têm tido com o uso da TI na educação, pois pesquisas 

realizadas na Inglaterra em 2002 e no Reino Unido, após grande investimento na 

aplicação de TIC entre 2002 e 2006, mostraram que a utilização de TIC pelos 

estudantes resultou em melhoria da aprendizagem, isso foi constatado a partir de 

testes nacionais de desempenhos feitos pelos estudantes (BIELSCHOWSKY, 

2009). 

No Brasil, testes de matemática no SAEB (Sistema de Avaliação da Educação 

Básica) de 1999, 2001 e 2003 mostram que a utilização de computadores em 

processos educacionais resulta em uma correlação positiva de desempenho dos 

estudantes nos testes, e também por alunos de escolas conectadas à Internet 

(BIELSCHOWSKY, 2009). 

Takahash (apud PERUCCHI; SOUSA, 2011, p.23) cita que “as TIC podem 

prestar enorme contribuição para que os programas de educação ganhem maior 

eficácia e alcancem cada vez maior número de comunidade e regiões”. 

Pirró e Longo(1997, p.16 apud Maia, 2003) observam que, “indivíduos 

produtivos que não se atualizarem permanentemente poderão tornar-se, 

subitamente, analfabetos tecnológicos”. Podendo tornar-se inabilitados para os 

postos de trabalho, uma vez que atualmente é preciso maior qualificação.  

É importante também destacar que pesquisas feitas por Miranda (2007) 

apontam que a estratégia de acrescentar a tecnologia às atividades já existente na 

escola e nas salas de aula, sem nada alterar nas práticas habituais de ensinar, não 

produz bons resultados na aprendizagem dos estudantes, é preciso que os 

professores acreditem e se empenhem de “corpo e alma” na sua aprendizagem e 

domínio e desenvolvam atividades desafiadoras e criativas, que explorem ao 
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máximo as possibilidades oferecidas pelas tecnologias. 

A partir das citações, pode-se dizer que antes de realizar investimento em TI 

é preciso realizar estudos com os docentes e os discentes, a fim de ter retorno e 

evitar desperdício de orçamento. Os estudos muitas vezes devem estar voltados 

para o manuseio da tecnologia que está sendo inserida, não esquecendo que o 

sucesso depende muito também do empenho do professor. 

A tendência atual é aliar tecnologia à educação e, em virtude desta nova 

realidade, torna-se cada vez mais necessária a implementação de uma nova 

cultura docente e discente nas instituições educacionais do nosso país (MAIA, 

2003). 

Pode-se observar que muitos fatores influenciam na contribuição efetiva da TI 

para a organização, esta efetividade está ligada a boa Gestão/Governança de TI. A 

Governança de TI não basta existir, precisa também ser eficaz; para tanto, deve 

existir o envolvimento dos executivos de negócio, da unidade de TI e de boas 

práticas administrativa em todas as áreas. 

É importante frisar que qualquer investimento em TI por mais sofisticada que 

seja, se considerado isoladamente, não pode manter uma vantagem competitiva; 

esta vantagem só é possível quando a empresa tem a capacidade de explorar a TI 

de forma contínua e inteligente. Portanto, para que se tenha sucesso com o uso da 

TI, precisa-se alinhá-la com estratégia e características da empresa e sua estrutura 

organizacional (LAURINDO, et al., 2001). 

A seguir serão listados os fatores que devem ser levados em conta, segundo 

Laurindo et al. (2001), para que o potencial da TI seja desfrutada e forneça 

contribuições em relação ao negócio e a estratégia das organizações, os quais são: 

1. Sistemas de informação estratégicos devem ser criação conjunta da 

direção do negócio e da direção da TI; 

2.  Criação de um comitê consultivo externo reportando ao mais alto 

executivo da empresa CEO (Chief Executive Officer); 

3. Projetos pilotos para entender a potencialidade de novas tecnologias; 

4. Treinamento da administração, em todos seus níveis, visando a uma 

melhor compreensão do papel que a TI pode desempenhar na empresa; 

5. A TI deve ser dirigida pelos mais altos níveis hierárquicos da empresa; 

6. Planejamento pragmático, resolvendo os problemas do presente, embora 

com uma visão da direção a ser seguida no futuro; 
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7. Arquitetura de sistemas adequada e claramente definida; 

8. Organização da TI capaz de evoluir. 

Jardim (2015, p.4) cita que o TCU assegura como referencial básico de 

governança para as instituições de educação: avaliar, direcionar e monitorar a 

gestão para a condução das políticas públicas e a prestação de serviço de 

interesse da sociedade.  

A seguir será descrito como deve ser a Governança Corporativa dos Institutos 

Federais de Ensino, segundo Jardim (2015). 

A governança deve voltar-se para: 

 Políticas federais de educação, ciência e tecnologia; 

 Políticas públicas de inclusão e de interiorização da Educação Profissional e 

Tecnológica (EPT); 

 Prestação de serviços educacionais, de pesquisa aplicada, inovação e 

extensão tecnológica, articulados aos Arranjos Produtivos, Sociais e 

Culturais Locais; 

 Processos educativos que levem a geração de trabalho e renda e à 

emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento 

socioeconômico local e regional. 

Conclui-se que ainda não há um modelo específico de gestão para as 

instituições de ensino, mas pode existir como base a Governança Corporativa, 

modelo este pautado nos princípios da transparência, equidade, prestação de 

contas e responsabilidade corporativa. 

Uma governança responsável fundamenta-se em princípios e valores, uma 

forma de gestão que se expressa pela relação ética e transparente da empresa, ou 

uma instituição de ensino com todos os públicos com os quais ela se relaciona. 

Quanto a TI, é preciso saber investir para ganhar vantagem competitiva e 

sucesso seja qual for o ramo de negócio, e no gerenciamento da TI, pessoas certas 

devem estar envolvidas, e isso é de responsabilidade da Governança de TI. 

2.2 Governança de Tecnologia da Informação: Conceitos e 
Importância 

Há muitos desafios na utilização da TI, pois as organizações demandam a 

utilização racional e responsável dos com maior agilidade. A redução de custos e 

mais investimentos em TI são essenciais, bem como o aumento da produtividade e 
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melhoria da qualidade nas organizações são almejadas. 

A grande maioria das organizações não consideram mais a TI apenas como 

uma facilitadora de operações, mas como uma parceira estratégica que pode criar 

oportunidades e aumentar a competitividade (MASSO et al., 2014), e a Governança 

de TI de fato vem resolver tais situações, mas o que se entende deste tema? 

Algumas definições a seguir. 

A Governança de TI é uma parte importante da Governança Corporativa, pois 

vem para ampliar os processos de segurança, minimizar os riscos, ampliar o 

desempenho, reduzir custos, alinhar a TI aos negócios (LUCIANO et al., 2015).  

Para Weill e Ross (2006, p.8), a definição da Governança de TI é, “... a 

especificação dos direitos decisórios e do framework de responsabilidades para 

estimular comportamentos desejáveis na utilização da TI.” 

O Sistema de Governança de TI (SGTI) é compreendido como o conjunto dos 

viabilizadores e seus relacionamentos, que interagem com objetivo de entregar 

benefícios para a organização com recursos otimizados e riscos gerenciados. O 

SGTI compreende as políticas, as práticas, os processos, as estruturas 

organizacionais, entre outros mecanismos. A implantação desse sistema de forma 

estruturada compreende a definição de papéis e responsabilidades pelo uso e pela 

gestão dos recursos de TI em todos os níveis da organização, desde a alta 

administração até o pessoal responsável pelas atividades operacionais de TI (TCU, 

2014a). 

A seguir são apresentados os Domínios que fazem parte da GTI, estabelecido 

pelo Information Technology Governance Institute (ITGI), apresentados no quadro 

1. 

Quadro 1 – Domínios da Governança de Tecnologia da Informação. 

Domínio da GTI Descrição 

Alinhamento Estratégico 
Foca no alinhamento estratégico com o negócio e soluções 
colaborativas - tem como objetivo manter o alinhamento 
entre as soluções de TI e o negócio da organização. 

Entrega de Valor 
Concentra na otimização de despesas e realiza o valor da TI 
– tem como objetivo otimizar os custos dos investimentos em 
TI e o correspondente retorno. 

Gestão de Riscos 

Endereça a salvaguarda dos ativos de TI e a recuperação de 
desastres – tem como objetivo assegurar a proteção dos 
ativos de TI, recuperação de informações em caso de 
sinistros e manter a continuidade da operação bem como 
serviços de TI. 

cont. 
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Domínio da GTI Descrição 

Gestão de Recursos 

Otimiza o conhecimento e a infraestrutura – tem como 
objetivo estabelecer e distribuir as capacidades (aplicativos, 
informações, infraestrutura e pessoal) adequadas de TI para 
as necessidades do negócio 

Mensuração de Desempenho 

Acompanha a entrega de projetos e a monitoração de 
serviços de TI – tem como objetivo acompanhar os 
indicadores e fornecer evidências de que a direção está 
sendo seguida ou não. 

Fonte: ITGI (2003). 

Segundo ITGI (2003), os cinco domínios devem estar alinhados com as 

diretrizes traçadas pelos principais stakeholders do negócio, onde Entrega de Valor 

e Gestão representam os resultados e Alinhamento Estratégico, Gestão de 

Recursos e Mensuração de Desempenho são os direcionadores. 

Para Weill e Ross (2006), outras questões também devem ser levadas em 

considerações para que se tenha uma Governança de TI eficaz, tais como:  

1. Quais decisões de TI devem ser tomadas? 

2. Quem deve tomá-las? 

3. Como essas decisões serão tomadas e monitoradas? 

Com relação aos três questionamentos acima, o quadro 2 apresenta a Matriz 

de Arranjos de Governança de TI, onde os títulos da linha representam os 

arquétipos responsáveis pela tomada de decisão e os das colunas as Decisões que 

devem ser tomadas, ambos estão inter-relacionados. 

Quadro 2 – Matriz de Arranjos de Governança de TI. 

Decisão 
 
Arquétipos 

Princípios 
de TI 

Arquitetura de 
TI 

Estratégias de 
Infraestrutura 

de TI 

Necessidades 
de aplicações 

de negócio 

Investimentos 
em TI 

Monarquia de 
negócio 

     

Monarquia de TI 

     

Feudalismo 
     

Federalismo 
     

Duopólio 
     

Anarquia 
     

Fonte: Weill e Ross (2006). 

A seguir, conceitos dados por Weill e Ross (2006) a respeito dos itens que 

fazem parte de Decisões de TI e de Arquétipos. Na sequência, as Decisões de TI. 

? 
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 Princípios de TI – esclarecendo o papel de negócios da TI; 

 Arquitetura de TI – definindo os requisitos de integração e padronização; 

 Infraestrutura de TI – determinando serviços compartilhados e de 

suporte; 

 Necessidade de aplicações de negócio – especificando a necessidade 

comercial de aplicações de TI compradas ou desenvolvidas internamente; 

 Investimentos e priorização de TI – escolhendo quais iniciativas financiar 

e quanto gastar. 

Cada arquétipo identifica o tipo de pessoa envolvida em tomar determinada 

decisão de TI, abaixo seguem os arquétipos: 

 Monarquia de negócio – os altos gerentes; 

 Monarquia de TI – os especialistas em TI; 

 Feudalismo – cada unidade de negócio toma decisões independentes; 

 Federalismo – combinação entre o centro corporativo e as unidades de 

negócio, com ou sem o envolvimento do pessoal de TI; 

 Duopólio de TI – o grupo de TI e algum outro grupo (por exemplo, a alta 

gerência ou líderes das unidades de negócio); 

 Anarquia – tomada de decisões individual ou por pequenos grupos de 

modo isolado. 

Estudos realizados por Lunardi, Becker e Maçada (2011) apresentam os três 

principais mecanismos de Governança de TI, responsáveis por implementar a 

Governança, ou seja, responsável pela terceira questão “Como essas decisões 

serão tomadas e monitoradas?”, listados abaixo, difundidos nas empresas 

brasileiras, cada um com propósito diferente, como a diminuição de riscos, a 

geração de valor e o alinhamento estratégico: 

 Estruturas: papéis e responsabilidades, comitê estratégico de TI, comitê 

diretivo de TI, estrutura organizacional de TI, CIO (Chief Information Officer) 

no Conselho de Administração, comitê de projetos de TI, escritório de 

projetos; 

 Processos: indicadores de desempenho de TI, planejamento estratégico 

de sistemas de informação, Cobit, ITIL, acordos de nível de serviço, métodos 

de avaliação de retorno de investimento, níveis de alinhamento; 

 Mecanismos de Relacionamento: participação ativa dos principais 
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stakeholders, colaboração entre principais stakeholders, incentivos e 

recompensas, colocação de TI e de negócios, compreensão compartilhada 

dos objetivos de TI e de negócios, resolução ativa de conflitos, treinamento 

interfuncional entre TI e negócios, rotação de tarefas de TI e negócios. 

Já Weill e Ross (2006) adotam também como o terceiro mecanismo a 

Abordagem de Comunicação em vez de Mecanismos de Relacionamento, que 

engloba: trabalho com gerentes que não seguem as regras, comunicados da alta 

gerência, escritório do CIO ou escritório da governança de TI e portais Web e 

intranets para TI. 

Enfatizando a importância da Comunicação, Weill e Ross (2006, p.107) citam 

o seguinte: “Descobrimos que quanto mais a administração comunicava 

formalmente a existência de mecanismo de governança, como eles funcionavam e 

quais resultados esperados, mais eficaz era sua governança”. 

A partir do que foi citado, o mecanismo de comunicação desempenha um 

papel importantíssimo para evolução da governança de TI e representa um ponto 

positivo para o comitê de TI (mecanismo de estrutura organizacional). 

Quando as três questões responsáveis pela implementação da Governança 

de TI são bem executadas, e considerando que os mecanismos citados não 

funcionam isoladamente, tem-se uma governança eficaz. 

Para que as estruturas organizacionais atuem de forma efetiva na melhoria da 

governança e da gestão da TI, precisamos observar sua adequada implementação, 

decisões tomadas e o que pode não ocorrer caso as pessoas responsáveis não 

estejam suficientemente motivadas ou comprometidas com a organização (TCU, 

2014a). 

Para dar um direcionamento de como proporcionar melhoria contínua da 

governança e da gestão da TI, a ABNT NBR ISO/IEC 38500 (2009) propôs um 

modelo do ciclo Avaliar-Dirigir-Monitorar para a Governança de TI, onde 

responsabiliza os dirigentes a Governar a TI por meio deste ciclo, através de três 

tarefas principais, como segue abaixo: 

a) Avaliar o uso atual e futuro da TI; 

b) Orientar a preparação e a implementação de planos e políticas para 

assegurar que o uso da TI atenda aos objetivos do negócio; 

c) Monitorar o cumprimento das políticas e o desempenho em relação aos 

planos. 
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A figura 2 mostra como deve ser o modelo do ciclo Avaliar-Dirigir-Monitorar da 

Governança de TI segundo ABNT NBR ISO/IEC 38500 (2009). 

Figura 2 – Modelo do ciclo Avaliar-Dirigir-Monitorar para a Governança de TI. 

 

Fonte: ABNTNBR ISO/IEC38500 (2009). 

O sucesso da Governança de TI depende de um conjunto de atividades, 

como pode ser notado a partir das citações anteriores. 

Sendo assim, segundo Simonsson e Johnson (2006 apud LUCIANO et al, 

2015), grande parte dos estudiosos do tema concordam que a governança de TI é 

uma preocupação prioritária para obter impacto estratégico através do controle de 

TI e atingir os resultados para o negócio. 

A partir da afirmação acima, conclui-se que a governança de TI influencia 

diretamente no sucesso dos negócios de uma organização. Segundo Dourado 

(2015), isso oferece maior transparência da administração nos negócios, define 

padrão de ação e tomada de decisão para a área de TI, da mesma sorte que 

oferece serviços eficazes e controle mais adequado dos processos. Por isso, faz-se 

necessário avultar o investimento nessa área, que deve ser bem acompanhado e 

otimizado, uma vez que a criação de valor é o objetivo da governança de TI. 

É importante reforçar que segundo Dourado (2015, p.4) e ISACA (2012, p.61) 

“a governança de TI não é de responsabilidade exclusiva dos gestores de TI e, sim, 

da alta administração”. 
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Nos últimos anos, na esfera pública federal brasileira, os órgãos de controle 

externo e interno vêm enfatizando e estimulando a adoção de estruturas de 

governança de TI, o qual seja, Comitê de TI, junto à APF (CUNHA; SOUZA NETO, 

2014). 

E este estímulo se deve ao fato que a boa governança de TI é requisito 

fundamental para garantir a contribuição efetiva da área de TI, à rentabilidade da 

empresa e à consolidação do seu posicionamento estratégico para o futuro da 

organização (DUQUE; LYRA, 2010). 

Conforme Lunardi et al. (2014), há vários benefícios proporcionados pela 

governança de TI, listados na figura 3, quando bem aplicada.  

Figura 3 – Benefícios da governança de TI associados às empresas analisadas. 

 

Fonte: Lunardi et al. (2014). 

Segundo Gonçalves, Gaspar e Cardoso (2016), é essencial apoio da gestão 

da empresa às ações direcionadas ao estabelecimento e o amadurecimento da 

estrutura de Governança de TI; além disso, TCU (2004a) afirma que, para colimar 
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os benefícios listados acima, há a necessidade também de estabelecer um 

processo formal de aprimoramento contínuo de governança de TI na organização, 

a fim de que possa estar em consonância com os objetivos institucionais e em 

contínuo aperfeiçoamento. Lodo, baseado nas boas práticas administrativas como 

o ciclo Plan-Do-Check-Act (PDCA), os sistemas de gestão definidos nas normas 

ISO (International Organization for Standardization) e o ciclo de implementação do 

COBIT 5, entende-se que o processo deve contemplar pelo menos as seguintes 

etapas: 

a) Diagnóstico: avaliação da situação atual da governança de TI; 

b) Planejamento: definição do estado almejado e planejamento das 

mudanças necessárias; 

c) Execução: implementação das mudanças e dos aprimoramentos; 

d) Operação e medição: operação do sistema com os aprimoramentos 

incorporados, medição da sua eficiência e eficácia; 

e) Avaliação: verificação do sucesso do plano/ciclo, promovendo a melhoria 

contínua por meio de um novo ciclo. 

A figura 4 apresenta o processo de aprimoramento contínuo da governança 

de TI no contexto do SGTI: 

Figura 4 – Amadurecimento contínuo da governança de TI. 

 

Fonte: TCU (2014a). 
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A partir das citações da norma ISO 38500 (2009) e do TCU (2014a), percebe-

se que há a necessidade de um acompanhamento do início ao fim de qualquer 

atividade ligada a TI para que possa trazer retorno à Instituição e assim tornar a 

Governança de TI real e eficaz. Além do acompanhamento, Costa e Rosini (2015) 

afirmam que a adoção de modelos de melhores práticas favorecem a governança 

de TI, pois resulta em benefícios e custos estimados. 

No Brasil, o TCU tem realizado levantamento para avaliação da governança 

de TI. No último levantamento o índice de Governança de Tecnologia da 

Informação - iGovTI/2007 aponta deficiências em GTI. 

Como as organizações do setor privado lidam com vendas e o que vale é o 

ganho financeiro, há mais investimentos com tecnologia de ponta como também a 

Governança de TI é levado mais a sério, diferente do setor público que se percebe 

a falta da Governança de TI, prejudicando o andamento das atividades da 

organização, e isso está ligada a ausência da boa Governança Corporativa, pois 

dela depende o funcionamento positivo da Governança da TI.  

A falta de comprometimento com a governança de TI por parte das 

organizações públicas é afirmada também por Cruz (2010) quando cita que no 

levantamento realizado com organizações públicas pode-se notar, por exemplo, a 

evidente ausência da Governança de TI ao verificar a falta de planejamento no 

desenvolvimento de um sistema entre 2000 e 2001, e não ter sido implantado até 

os dias atuais, mesmo com resultados satisfatórios em vários testes realizados e o 

gestor de negócio achar de extrema relevância. A não implantação se deu devido à 

falta de infraestrutura necessária que comportasse a execução.  

Cruz (2010) aponta também que infelizmente não é raro encontrar situações 

semelhantes nos órgão públicos, onde há aquisição de produtos de TI e estes são 

mal empregados. 

Para ganhar vantagem com a TI, não basta apenas realizar grandes 

investimentos, é preciso também monitorá-los ou estudá-los, uma vez que a 

eficiência da TI depende do monitoramento de perto dos inúmeros projetos na 

organização antes de fazer a implementação completa para evitar desastres e 

despesas excedentes. 

A adoção das práticas de governança de TI pode assegurar a correta 

aplicação de recursos, promover a proteção de informações críticas e contribuir 

para que as organizações públicas atinjam seus objetivos institucionais (TCU, 
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2016). 

Segundo Santos e Paula (2016), pesquisa realizadas pelo ISACA, membro 

responsável pelo framework COBIT, com banco BNS (Bank of Nova Scotia), 

mostra que framework COBIT é eficaz naquilo que se propõem a fazer, que é 

tornar a Governança de TI eficaz e extremamente alinhada com o negócio da 

organização. Apesar da dificuldade da cultura da organização que já tem 178 anos, 

a pesquisa teve o seguinte resultado: 

 Forte alinhamento ente negócios e estratégias de TI, através da 

coerência de domínios e processos do Cobit; 

 Criação de processos definidos com estruturas internacionalmente 

aceitas, auditáveis e mensuráveis que integram as melhores práticas 

no setor bancário; 

 Identificação das métricas que devem ser reforçadas e implementadas 

para garantir o adequado controle Interno de TI; 

 Melhorias nos processos e mais confiabilidade que fortalecem a 

aplicação de práticas relacionadas com a gestão dos cinco elementos 

de controle que constituem uma boa governança de TI. 

O resultado foi positivo porque houve esforço e comprometimento interno 

muito forte. 

Para que a Governança de TI seja eficaz, conhecer assuntos que a envolvem 

e que fazem diferença na sua implementação é de suma importância. Ramos 

(2015) realizou pesquisa sobre FCS da Governança de TI da APF e teve a seguinte 

conclusão quanto às premissas de GTI a partir da abordagem qualitativa: 

 A GTI aproxima a organização da tomada de decisão em TI;  

 GTI é eficiente em seus propósitos se a gestão estiver bem 

administrada (planejada, organizada, dirigida e controlada);  

 A GTI controla e dirige a gestão de TI. Logo, conforme o princípio de 

controle interno, os membros da GTI não devem pertencer à gestão de 

TI. Por isso, é importante a educação dos membros do Comitê em TI, 

ou que o mesmo conte com uma assessoria consultiva em TI;  

 As partes interessadas, direta ou indiretamente, à GTI e à gestão de TI 

não podem ser beneficiadas em aquisições de TI, devendo ser 

declarado conflito de interesse;  
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 A GTI é parte da Governança Corporativa (GC). Existindo a GC na 

organização, essa deve funcionar por meio do Conselho de 

Administração que se subdivide em comitês, sendo um deles o Comitê 

de TI. Sem GC, a estrutura da GTI deve ser denominada de Conselho 

de TI. Tal fato é relevante para destacar a inexistência da GC na 

organização. A classificação em conselho de TI não deve ser visto 

como fragilidade da organização, mas como modelo de gestão 

transparente em busca pela maturidade;  

  A gestão de TI realiza a gestão e a elaboração de contratos de TI e a 

GTI os fiscaliza; 

  A estratégia de TI é responsabilidade da gestão de TI. A GTI é 

responsável por definir políticas e diretrizes da estratégia de TI, 

verificando e garantindo o alinhamento da TI com o negócio; 

 Separam-se GTI, negócio de TI e gestão de TI. Governança de TI inclui 

priorização de projetos de TI, alinhamento de TI com o negócio e as 

demais atividades de integração de TI com o negócio. Negócio de TI 

especifica a atividade fim da TI. Gestão de TI administra os recursos 

humanos, financeiros e orçamentários, que servirão às atividades fins 

da TI. 

Portanto, para que a TI seja vantajosa é preciso que a Governança de TI 

cumpra a sua missão, o que nos conduz diretamente ao fato de que a Governança 

Corporativa (alta direção da organização) deve funcionar, apoiar e patrocinar a 

Governança de TI. Prasad, Heales, Green (2010 apud WADE; HULLAND, 2004) 

afirmam que a falta de apoio por parte da alta administração pode fazer com que os 

recursos tenham pouco efeito sobre o desempenho. 

Segundo Sousa (2015 apud MEDEIROS, 2016), quanto a Governança de TI 

dos IF‟s, o PDTI é o Instrumento de planejamento que norteia a gestão da 

Tecnologia da Informação e deve estar em consonância com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI). 

O PDTI é de suma importância uma vez que segundo SISP (2015, p.17):  

O alinhamento de todos os planos, recursos e unidades organizacionais é 

um fator fundamental para que a estratégia delineada no planejamento 

possa ser implementada. Assim, o planejamento das ações de TI tem que 

estar alinhado com os planos estratégicos e de negócio da organização 
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para o estabelecimento das prioridades e das ações a serem realizadas na 

área de TI, tornando-se uma importante ferramenta para a tomada de 

decisão e fazendo com que os gestores estejam aptos a agir com 

iniciativa, de forma pró-ativa, contra as ameaças e a favor das 

oportunidades identificadas nas constantes mudanças que ocorrem. 

Desde a publicação da Instrução Normativa nº 4, de 19 de maio de 2008, 

determinou-se que o PDTI seria o instrumento de diagnóstico, planejamento e 

gestão dos recursos e processos de TI destinado a atender às necessidades de 

informação de um órgão ou entidade por um determinado período, e com intuito de 

auxiliar a implementação deste instrumento a Secretaria de Logística e Tecnologia 

da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI) publicou 

o “Guia de Elaboração do PDTI do SISP” (SISP, 2015).  

A existência e uso efetivo do PDTI foi uma solicitação do TCU em 2008 como 

Estratégia Geral de TI, bem como funcionamento efetivo de instância diretiva, 

Comitê de TI, para as ações e investimentos de TI; elaboração do orçamento de TI 

com base nas ações planejadas (PDTI); contratações de TI realizadas alocando 

recursos previstos no orçamento (SISP, 2015). 

A legalidade e a obrigatoriedade do PDTI estão regulamentadas na Instrução 

Normativa (IN) nº 4 de 2010, disposta pelo Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação que devem ser 

adotadas pelas organizações da APF (PRANDO, 2015). 

Apesar da importância do PDTI, este não está sendo executado como 

deveria, pesquisa realizadas por Garcia (2016) apontam os fatores que devem ser 

sanados para solucionar problemas na sua execução, os quais são: promover 

consciência estratégica, gerenciar recursos humanos, educar e treinar pessoas, 

gerenciar projetos e otimizar a gestão organizacional. Foi constatado que a 

principal causa da dificuldade de elaboração e deficiência do Planejamento de TI é 

“problemas na participação das áreas de negócio no planejamento de TI”. 

Pode-se concluir que para o bom uso da Tecnologia da Informação, há um 

pré-requisito, o sucesso no gerenciamento e boa implementação dos recursos de 

TI, e o gerenciamento deste recurso só poderá ser feito se houver um ambiente 

apropriado para se implementar a Governança de TI.  
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2.3 Comitê de Tecnologia da Informação e seus FCS 

O Comitê de Tecnologia da Informação é uma das estruturas organizacionais 

que faz parte do Sistema de Governança de TI, influencia o funcionamento 

adequado da governança de TI a partir do apoio ao processo na tomada de 

decisão quanto a TI (TCU, 2014a; ISACA, 2012; PRASAD; HEALES; GREEN, 

2010). 

Para um melhor entendimento sobre Comitê de TI, seguem algumas 

definições: 

Comitê de direção da TI – coordenação organizacional lateral cuja 

organização abraça recursos humanos de todos os níveis de hierarquia 

organizacional para uma abordagem coordenada de gestão de recursos de TI da 

organização (Prasad, Heales, Green , 2010, p. 8). 

Comitê de TI – é um órgão colegiado, formado por membros das áreas 

finalísticas e da área de TI, que tem o objetivo de promover a entrega de valor por 

meio da TI e do uso estratégico da informação na organização (SISP (2013, p. 12). 

Comitê estratégico de TI – colegiado composto pela diretoria Executiva, de 

Negócio e TI com o objetivo de determinar prioridades dos programas de 

investimentos de TI em linhas estratégicas e prioridades do negócio, monitorar o 

estado atual dos projetos e resolver conflitos de recursos e monitorar níveis de 

serviço e suas melhorias (TCU 2015a). 

A partir das definições pode-se concluir que o comitê de TI é um colegiado 

composto por profissionais de todas as áreas relevantes da organização, 

responsáveis por tomar decisões de TI, afim de gerar valor para a organização. 

Para que o comitê de TI atue de forma eficaz deve implementar papéis e 

responsabilidades de maneira igualmente eficaz. Abaixo seguem uma das 

responsabilidades dos comitês de TI segundo a literatura pesquisada: 

Quadro 3 – Papel e Responsabilidades dos comitês de TI. 

Responsabilidades Fonte 

Gerenciamento e tomadas de decisão, estratégias e políticas que 
devem ser compartilhadas e comunicadas entre negócios e TI. 

Wiedenhoft, Luciano e  
Magnagnagno (2017) 

Ajudar o CEO, CIO, alta administração e o conselho na condução 
de decisões de Tecnologia, mantendo-a sob controle e 
desenvolvimento da vantagem competitiva. 

Nolan e McFarlan (2005 apud 
Price e Lankton, 2016) 
 

Definir/aprovar políticas, aprovar e classificar projetos, revisar 
desempenho e prevê uma coordenação organizacional de 
recursos de TI. 

Prasad, Heales, Green (2010), 
Cunha (2012) e SISP (2013), 

cont. 
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Responsabilidades Fonte 

Estabelecer prioridades de TI, analisar os processos e aprova 
mudança importantes voltados para TI. 

Cunha (2012), SISP (2013) e 
Selig (2016) 

Garantir uma estrutura de gerenciamento de riscos de TI e 
identificar e reconhecer as mudanças e tendências tecnológicas 
que podem levar a vantagem competitiva. 

Price e Lankton (2016) 

Monitoramento/medicação do desempenho das decisões 
tomadas. 

Buckby et al. (2005 apud Price 
e Lankton, 2016) e Cunha 
(2012) 

Estabelecer os princípios para investimento em TI e definição das 
metodologias e processo através dos quais os investimentos em 
TI possam ser realizados e estabelecer claramente o papel da TI 
no negócio da organização. 

Cunha (2012) 

Prover efetiva comunicação entre os diferentes comitês diretivos, 
o que é importante para assegurar a sinergia por toda a 
organização. 

Price e Lankton (2016) 

Fonte: A partir das definições dos autores. 

Lembrando que para o Comitê de TI atuar de forma eficaz na Governança de 

TI é preciso que, além de formalizar papeis e responsabilidades, ambos estejam 

também definidos e claros, e voltados para as áreas focos da Governança de TI. 

Isso é importante, pois o comitê de TI é a ponte que fornece os mecanismos 

para os executivos e para o conselho de administração monitorar e direcionar a TI 

dentro da organização, atuando também em prol do conselho de administração e 

tomada decisões importantes relacionadas a TI (DOURADO, 2015). 

Pesquisas feitas por Wiedenhoft e Klein (2013) e Ramos (2015) com 

profissionais da área de TI indicou que o Comitê diretivo de TI ficou melhor 

avaliado como mecanismo de estrutura de apoio a Governança de TI, uma vez que 

envolve a estrutura organizacional para que a GTI funcione. O quadro 3 apresenta 

os motivos pelos quais os comitês de TI são empregados e reconhecidos como 

uma das estruturas de Governança de TI mais utilizadas na efetividade da 

Governança de TI. 

Quadro 4 – Benefícios proporcionados pelo Comitê de TI. 

Benefícios Fonte 

Empresas tem altos níveis de desempenho e uma maior 
capacidade de recursos de TI. 

Wiedenhoft, Luciano, 
Magnagnagno (2017); Prasad, 
Heales e Green (2010) 

Proporciona melhor desempenho em empresas internacionais 
de grande porte. 

Weill e Ross (2006) 

Implementa e potencializa a Governança de TI das 
organizações dos setores públicos e privados 

Cunha, Souza Neto (2014) 

Efetiva a Governança de TI Sousa (2013) 

Relacionamento positivo entre empresa e a capacidades de TI, 
faz a ponte entre unidades de TI e de negócios promovendo 
compreensão compartilhada. 

Prasad, Heales, Green (2010); 
Sun, Prado, Mancini (2013);  

cont. 
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Benefícios Fonte 

Incentivo as iniciativas de Governança de TI e garantia de um 
consenso compreensível de que uma determinada iniciativa de 
TI é benéfico para a organização como um todo. 

Prasad, Heales, Green (2010) 

Compartilhamento das decisões de TI com os demais dirigentes 
da organização. 

Klumb e Azevedo (2014) 

São considerados como estrutura-chave do sistema de 
governança de TI passando a espelhar o papel estratégico da TI 
na organização e são considerados um dos fatores-chave de 
sucesso para o controle e governança da TI. 
 

Caporarello (2008); Guldentops, 
2004 (apud Cunha; Souza Neto, 
2014) 

Fonte: A partir das afirmações dos autores. 

Prasad, Heales e Green (2010) afirmam que a eficácia do comitê de TI 

orientada a Governança de TI está associada ao nível de compromisso da alta 

administração com iniciativas relacionadas à TI, com o conhecimento 

organizacional compartilhado entre os gerentes de TI e gerentes de unidades e 

nível de infra-estrutura de TI flexível. 

Além dos benefícios citados, há pesquisas que indicam mais fatores que 

contribuem para que o comitê de TI proporcione os benefícios citados, como 

seguem abaixo: 

Os membros do comitê de TI deve ter representantes das principais áreas de 

negócio da organização, além do CIO ou diretor de TI, bem como ser presidido por 

um executivo de negócio (idealmente um membro do board) (DOURADO, 2015). 

Esta composição é necessária para trazer discussão sobre investimentos de TI ao 

nível da alta direção e é um dos motivos pelo qual várias empresas instituem os 

comitês de TI, dos quais participam o CIO e os principais executivos. Após sua 

criação, é importante definir um processo para aprovação dos investimentos, 

acompanhamento e medição dos resultados para que ele seja efetivo (RAMIREZ; 

ZUCCARELLI, 2016). 

Segundo Pick (2015), no que diz respeito à composição de um comitê de TI, a 

inclusão e não inclusão de partes interessadas afeta os resultados quanto aos 

objetivos do comitê. Logo, há a necessidade de fazer escolhas certas dos membros 

para que o comitê tenha sucesso no seu desempenho. 

Price e Lankton (2016) enfatizam que os papéis e responsabilidades dos 

comitês de TI devem estar documentados, uma vez que a ausência deste pode 

fazer com que os membros do comitê os desconheçam. Ressalta também, que 

seja especificado múltiplos papéis para cada área de foco da GTI. 

A necessidade da criação do comitê de TI deve-se pela dificuldade das 
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demais estruturas organizacionais não tratarem de questões associadas à TI, 

conflitos na alocação de recursos para desenvolvimento de soluções de TI, tomada 

de decisões unilaterais pelo setor de TI, seleção e priorização de investimentos que 

não contemplam as necessidades da instituição e ausência de monitoramento das 

ações e decisões de TI pela alta administração, estes são exemplos de situações 

que podem ser melhor tratadas pelo comitê de TI (TCU, 2014a). 

No Brasil, a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MP) criou o “Guia de Comitê de TI do 

SISP”, visando facilitar a implantação dos comitês de TI nos órgãos integrantes do 

sistema (TCU, 2014a).  

De acordo com o guia, os comitês de TI podem ter natureza consultiva, que 

não têm poder de decisão e se limitam a aconselhar a alta administração em 

assuntos relativos a TI, ou natureza deliberativa, que detêm o poder de decidir 

sobre esses assuntos. Concluiu-se que não é possível estabelecer um modelo 

único de comitê de TI que seja perfeitamente adaptável a todas as organizações 

devido as suas particularidades (TCU, 2014a). 

O TCU (2014a) cita que no Brasil, a relevância do comitê de TI para a 

governança de TI no setor público é reforçada pela jurisprudência deste Tribunal. 

No Brasil, o TCU tem realizado levantamento sobre a situação do Sistema de 

Governança de TI nos Órgãos Públicos Federais e um de seus focos tem sido o 

Comitê de TI. Na figura 5, encontra-se o resultado do levantamento: 

Figura 5 – Evolução das práticas relativas ao sistema de governança de TI. 

a. define e comunica papéis e
responsabilidades

b. dispõe de comitê de TI
d. prioriza as ações de TI com apoio do

comitê de TI

2012 44% 72% 27%

2014 (Adota Integral) 38% 79% 52%

2014 (Adota Parcial) 28% 8% 22%
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Fonte: TCU (2014a). 
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No item „a‟, o gráfico mostra uma boa evolução quanto à definição e 

comunicação formal de papéis e responsabilidades mais relevantes para a 

governança e gestão de TI, pois 66% das organizações em 2014 declararam 

adotar a prática, contra 44% em 2012. 

Observa-se também uma situação de evolução com relação ao número de 

organizações que dispõem de comitê de TI, item „b‟, haja vista ter saltado de 72% 

em 2012 para 87% em 2014 o percentual de organizações que declararam dispor 

do comitê. Esse crescimento é observado, inclusive, quando a comparação é 

realizada apenas com as organizações que adotam integralmente a prática, tendo 

em vista a variação positiva de sete pontos percentuais.  

Quanto a priorização das ações de TI com apoio do comitê de TI como 

instância consultiva da alta administração, item „d‟, o qual o gráfico mostra uma 

significativa evolução. São 74% as organizações que, em 2014, declararam adotar 

a prática, contra 27% em 2012. Apesar do percentual não ser ideal, a evolução é 

bastante significativa, indicando que a grande maioria das organizações reconhece 

a importância dos comitês de TI como estrutura de apoio no processo de tomada 

de decisão. 

Uma vez que o PDTI é um documento de planejamento e implementação de 

estratégias de TI, a grande maioria dos IF‟s têm colocado a cargo do Comitê de TI 

a elaboração/aprovação deste plano. 

Quanto ao funcionamento, o Comitê de TI se resume basicamente em: 

Constituição do Comitê de TI, Planejamento das Comunicações e Execução do 

Cronograma de Reuniões (SISP, 2013). 

No entanto, para que o comitê de TI torne a governança de TI eficaz é preciso 

que atenda aos seus Fatores Críticos de Sucesso. No quadro 5, são apresentados 

os FCS dos comitês de TI.  

Quadro 5 – Diretrizes Empíricas (FCS) para Comitês de TI. 

Fatores Críticos 
de Sucesso 

Recomendado Fonte 

Frequência de 
encontros 

Trimestral Cunha (2012) e Price e 
Lankton (2016); 

Números de 
membros 

4 a 10 membros Cunha (2012) e Price e 
Lankton (2016); 

Liderança formal 
do comitê 

Presidente ou CEO da organização Prasad, Heales, 
Green(2010); Cunha 
(2012) e Dourado (2015) 

cont. 
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Fatores Críticos 
de Sucesso 

Recomendado Fonte 

Comunicação Veículo para as discussões do negócio com a TI 
e compartilhamento de conhecimento por toda a 
organização. É Importante que se faça geração e 
envio de relatórios à alta administração para o 
devido acompanhamento e decisão. 

Cunha (2012, apud 
Luftman, 2003), Weill e 
Ross (2004), Prasad, 
Heales, Green (2010), 
Souza et al. (2016) 

Natureza 
deliberativa 

Com participação dos membros das áreas de 
negócio, com amplos poderes de decisão e 
relativa independência, o comitê passa a ser 
configurada como deliberativa, essencial para 
agilização da implementação das decisões. 

Almeida (2010) 

Influência/ Poder Autoridade para ter decisões executadas. Dourado (2015) 

Marketing Veículo para a venda do valor da TI para o 
negócio.  

Cunha (2012, apud 
Luftman, 2003), 

Objetivos e 
Métricas 

Avaliações formais e revisão das contribuições da 
TI para o negócio.  

Price e Lankton (2016) 

Prioridades Veículo primário para selecionar o que é feito, 
quando e quanto em termos de recursos devem 
ser alocados. Priorização é um elemento chave 
de sucesso. 

Cunha (2012, apud 
Luftman, 2003), 

Relacionamentos Relacionamentos ajudam ainda a nutrir melhor a 
compreensão dos pontos de vista de cada um e 
também a mudar percepções equivocadas. 

Cunha (2012, apud 
Luftman, 2003), 

Composição do 
comitê 

Participantes cooperativos, compromissados e 
respeitados, com conhecimento do negócio e da 
TI. A equipe adequada faz toda a diferença e 
deve ser composta por Áreas de negócio , TI e 
alta administração 

Prasad, Heales, Green 
(2010; Almeida (2010)  
Cunha (2012, apud 
Luftman, 2003) e Souza 
et al. (2016). 

Estruturar e 
Facilitar 

Processos e lideranças garantem o foco 
adequado. Facilitadores desempenham papel 
crítico a fim de prover foco e auxiliar a equipe a 
se adaptar a um certo processo que busca 
alcançar as metas e os objetivos traçados. 

Cunha (2012, apud 
Luftman, 2003), 

Participação das 
diversas áreas 

Permite um foco vertical, assegurando que as 
decisões de TI cubram todos os níveis da 
empresa, garantindo benefícios ao processo e 
desempenho nos diversos níveis da empresa, 
permitindo a integração entre o Diretor de TI e os 
demais diretores e a priorização dos projetos de 
acordo com os objetivos e as estratégias da 
empresa. 

Green (2010); Sun, 
Prado e Mancini (2013); 
Dourado (2015) e Souza 
et al. (2016) 

Definição clara 
das atribuições 

As atribuições, papéis e responsabilidades 
devem estar muito claras, não permitindo dúvidas 
quanto a atuações.  

Almeida (2010) 

Fonte: A partir das afirmações dos autores. 

Quanto a frequência de reuniões do comitê, o ITGI (2003) recomenda que o 

encontro seja de acordo com a necessidade e para cumprir suas funções. 

Pesquisas realizadas por Price e Lankton (2016) lançam luz sobre um detalhe 

importante: quanto ao membro do comitê, é importante que tenha um profissional 

de TI (CIO), membro independente (que não esteja ligado a organização) e 

membro do comitê de auditoria por questões econômicas e reguladoras, conforme 

Sarbanes-Oxley. 
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Quanto às características, o regimento interno e a quantidade de comitês de 

TI variam de acordo com o contexto organizacional, como cultura e estrutura, 

programas e políticas públicas e o próprio cenário político. Devido a estes fatores, 

não se tem um modelo de comitê de TI que contemple toda e qualquer organização 

pública. 

Apesar da notada importância do comitê de TI para as organizações, há 

poucos estudos voltados para os Órgãos Públicos Federais, em especial aos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

Esta pesquisa tem como objetivo geral apresentar os Fatores Críticos de 

Sucesso dos comitês de TI para apoiar a governança de TI dos IF´s, mas o que 

realmente é um Fator Crítico de Sucesso? 

Segundo Rockart (1979), os Fatores Críticos de Sucesso são algumas áreas 

de atividade chave, cujos resultados satisfatórios são absolutamente necessários 

para os gerentes atingirem seus objetivos, ou seja, quando bem executados, 

garantem o desenvolvimento competitivo, bom desempenho e crescimento de uma 

empresa e seu respectivo negócio. Pode-se dizer que quando estes fatores são 

ignorados, os mesmos passam a contribuir para o fracasso da organização. 

Os fatores críticos de sucesso devem e precisam ser encontrados através de 

um estudo aprofundado dos próprios objetivos da empresa, derivando de sua 

missão, sua visão e seus valores, tornando-se referências obrigatórias e 

fundamentais para que a empresa sobreviva, seja competitiva e obtenha sucesso, 

seja qual for o segmento (VENKI, 2011). 

Segundo Stollenwek (apud GONÇALVES; COLAUTO; BEUREN, 2004), os 

FCS estão sendo cada vez mais utilizados na formulação da estratégia em 

organizações que atuam em ambientes de transformações. Considera-se que uma 

das contribuições é subsidiar o planejamento de caráter estratégico, ganhando 

importância quando alinhado aos objetivos institucionais. 

Hardaker e Ward (1987 apud CUNHA, 2012) defendem que o número de FCS 

não deve ser maior que doze, sendo que consideram o número ideal entre cinco e 

doze. Para tal, relatam estudo conduzido com os 10 principais executivos de 125 

empresas europeias, onde as 40 empresas mais rentáveis compartilhavam entre 6 

e 10 FCS, enquanto as 40 piores compartilhavam entre 26 e 43 FCS.  

A partir de suas pesquisas, Bullen e Rockart (1981) cita as utilidades dos 

FSC, a saber: 



49 

 

 Como ferramenta de auxílio a um gestor individual na identificação de 

suas necessidades de informação; 

 Como ajuda a uma organização nos seus processos gerais de 

planejamento (estratégico, longo prazo e anual); 

 Como ajuda a uma organização no seu processo de planejamento de 

sistemas de informação. 

De acordo com Boynton e Zmud (1984, apud Cunha, 2012), os FCS possuem 

Forças e Fraquezas quanto as suas aplicações, apresentados no quadro 6. 

Quadro 6 – Forças e Fraquezas dos Fatores Críticos de Sucesso na visão de Boynton e Zmud. 

Forças Fraquezas 

Provê efetivo suporte aos processos de 
planejamento. 

Quanto mais afastados os gestores em posições 
seniores dentro da organização, mais difícil se 
torna para eles identificarem FCS organizacionais 
significativas. 

Desenvolve insights para os serviços de 
informação que podem impactar a posição de 
competitividade da organização. 

Gestores não envolvidos com planejamento 
estratégico e tático podem experimentar 
dificuldades em lidar com a natureza conceitual 
dos FSC. 

São recebidas de forma entusiasmada pelos 
gestores seniores que identificam verdade no 
conceito de FCS. 

É difícil para certos gestores averiguar suas 
necessidades de informação usando apenas 
FCS. 

Serve como nível superior de análise estrutura e 
promove processos de análise estruturada. 

 

Fonte: CUNHA (2012) adaptado de BOYNTON e ZMUD (1984, p.24). 

O dinamismo e a temporalidade são duas importantes características dos 

FCS, consoante Cunha (2012, p. 172), pois no decorrer do tempo fatores de 

sucesso tornam-se críticos e, por consequência, fatores críticos de sucesso deixam 

de ser críticos, surgindo novos fatores. Isto ocorre em função do dinamismo 

sistêmico que envolve a vida das organizações e de seus gestores, imprimindo, 

assim, constantes e importantes mudanças nos seus ambientes. Por este motivo, 

revisões periódicas devem ser realizadas. 

2.4 Guia do Comitê de TI do SISP como Ponto de Partida para 

implementação do Comitê de TI 

Esta seção apresenta orientações básicas para criação de um comitê de TI 

como a estrutura e as práticas adequadas à organização, as quais direcionam os 

esforços para a concepção e a implementação de um sistema de governança de TI 

mais abrangente e aderente aos objetivos (SISP, 2013). 
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Exemplos de elementos eficazes para implementação de um sistema de 

governança de TI eficaz: 

a) Estrutura para tomada de decisão, com definição dos papéis 

organizacionais. Exemplos: 

 Comitê administrativo executivo ou sênior; 

 Comitê de liderança de TI; 

 Comitê executivo de TI – compreendendo executivos de TI; 

 Conselho de TI; 

 Comitê Estratégico de TI – compreendendo executivos de negócio 

e de TI; 

 Comitê de arquitetura; 

 Equipes de processos com membros da TI; 

 Gerentes de relacionamento. 

b) Processos de integração: processos formais para verificar a adequação 

dos comportamentos diários com as políticas de TI e de contribuição com 

as decisões, tais como: 

 Monitoramento e controle dos projetos de TI e dos recursos 

distribuídos; 

 Estabelecimento de níveis de serviço; 

 Medição do desempeno da gestão de TI. 

c) Comunicação: disseminação dos princípios e práticas de TI, bem como 

dos resultados dos processos decisórios de TI: 

 Comunicação da alta gerência; 

 Planos de comunicações; 

 Portais web e intranets para a TI. 

Embora cada órgão deva comprometer-se na busca duma solução adequada 

a sua realidade (visto que não existe um modelo que sirva a toda e qualquer 

organização), seguem abaixo possíveis passos necessários para a criação do 

comitê de TI: 

Ciclo de funcionamento do comitê de TI: 

1 . Constituição do Comitê de TI; 

2. Planejamento das Comunicações; 

3. Execução do Cronograma de Reuniões. 
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A seguir, a figura 6 apresenta como se dá o ciclo de funcionamento do comitê 

de TI: 

Figura 6 – Ciclo de funcionamento do comitê de TI. 

 

Fonte: Extraído de (SISP/MPOG, 2013). 

2.4.1 Fases de Constituição do Comitê de TI 

Nesta fase a definição das características do Comitê de TI é realizada numa 

organização pública. Revisando as seguintes características: 

 Finalidades; 

 Natureza; 

 Tipo; 

 Competências; 

 Composição. 

Estas característica devem ser consolidadas na minuta da portaria de 

constituição do CTI. Outro produto principal é a portaria do regimento interno do 

comitê de TI, instrumento que determina as regras para o seu funcionamento e é 

composto pelos processos abaixo: 

a) Constituir grupo de trabalho (deve haver portaria de designação do grupo de 

trabalho); 

b) Avaliar governança de TI (relatório de avaliação de governança de TI); 

c) Identificar diretrizes e expectativas; 

d) Propor finalidades; 

e) Propor natureza e tipo; 

f) Propor competências; 

g) Propor composição; 

h) Propor regimento interno; 
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i) Emitir parecer jurídico; 

j) Realizar alterações nas portarias; 

k) Submeter à autoridade máxima; 

l) Avaliar minutas das portarias; 

m) Publicar portarias; 

A figura 7 apresenta o fases de Constituição do Comitê de TI: 
 

Figura 7 – Fluxos dos Processos da Fase de Constituição do Comitê de TI. 

 

Fonte: Extraído de (SISP/MPOG, 2013). 
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No processo “Constituir Grupo de Trabalho”, o responsável deve ser a 

Autoridade Máxima; nos processos “Avaliar Governança de TI, Identificar diretrizes 

e expectativas, Propor Finalidades, Propor natureza e tipo, Propor Competências, 

Propor composição, Propor Regimento Interno, Realizar Alterações nas Portarias e 

Submeter à Autoridade Máxima”, o responsável é o Grupo de Trabalho 

(designados pela autoridade máxima, e deve ser composto por servidores das 

áreas finalísticas e de TI); no processo “Emitir Parecer Jurídico”, o responsável é a 

Consultoria Jurídica, que deve garantir que a solução proposta esteja em 

conformidade com a lei vigente; no processo “Constituir Grupo de Trabalho, Avaliar 

minutas das portarias e Publicar Portarias”, o responsável é a Autoridade Máxima 

(membro da alta administração). 

2.4.2 Fases de Planejamento das Comunicações 

São dois processos que compõem o planejamento das comunicações: 

a) Identificar partes interessadas; 

b) Planejar comunicações. 

A figura 8 apresenta as fases de planejamento das comunicações: 

Figura 8 – Fluxo dos Processos de Planejamento as Comunicações. 

 

Fonte: Extraído de (SISP/MPOG, 2013). 

Nos dois processos representados acima, o responsável é o presidente do 

CTI. 
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2.4.3 Fase de Execução do Cronograma de Reuniões 

Após a constituição do Comitê de TI e o planejamento das suas 

comunicações, dá-se início a fase de execução do cronograma de 

reuniões, e neste momento o comitê começa a funcionar. A partir do 

calendário de reuniões definido, o presidente executa a sérias de reuniões 

ordinárias anuais. Nesse guia, propõe-se um ciclo para as reuniões, 

composto pelos processos abaixo: 

a) Definir pauta; 

b) Convocar participantes; 

c) Realizar reunião; 

d) Elaborar ata de reunião; 

e) Distribuir informações. 

 

A figura 9 apresenta as fases de execução do cronograma de reuniões: 

Figura 9 – Fluxo do Processo de Execução do Cronograma de Reuniões. 

 

Fonte: Extraído de (SISP/MPOG, 2013). 

No processo “Definir Pauta, Convocar Participantes, Realizar Reunião e 

Elaborar Ata de Reunião”, o responsável é o Presidente do Comitê de TI; e no 

processo “Distribuir Informações”, o responsável é o Secretário do Comitê de TI. 
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2.4.4 Artefatos 

Esta seção apresenta alguns dos principais documentos utilizados durante o 

ciclo de funcionamento do comitê de TI, necessários para apoiar a execução das 

atividades previstas no processo, sendo disponibilizados como matérias auxiliares, 

onde é possível incluir informações ou alterá-los a critério da organização, uma vez 

que são de caráter exemplificativo. 

Os documentos sugeridos contemplam os seguintes artefatos: 

a) Portaria de designação do Grupo de Trabalho; 

b) Levantamento de diretrizes e expectativas; 

c) Portaria de Constituição do Comitê de TI; 

d) Levantamento das partes interessadas; 

e) Plano de Comunicação do Comitê de TI; 

f) Ata de reunião. 

As fases e processos apresentados acima são essenciais para a 

implementação e funcionamento adequados do comitê de TI. 

2.5 Trabalhos Relacionados 

Pesquisas referentes ao tema buscam identificar fatores que influenciam o 

desempenho do Comitê de TI sobre a efetividade da governança de TI. Foram 

selecionadas apenas as pesquisas mais recentes: 

Cunha (2012) teve como tema “Comitês de Governança de Tecnologia da 

Informação na Administração Pública Federal Brasileira: Fatores Críticos de 

Sucesso”. Esta pesquisa voltou-se para os FCS dos Comitês de TI e conceito 

sobre Comitê de TI, buscando identificar e avaliar os Fatores Críticos de Sucesso 

(FCS) dos Comitês de TI na Administração Pública Federal (APF) e ordená-los 

segundo o índice de importância relativa. Teve como foco Comitês Estratégicos e 

Diretivos de GTI. Foi utilizado o método Delphi para avaliá-los, aplicado a 75 

especialistas em Governança de Tecnologia da Informação (CGTI) da APF 

(Poderes Executivos, Judiciário e Legislativo, e das Instituições de Estado que 

exercem as Funções Essenciais à Justiçado), iniciativa privada, universidades e 

centros de pesquisa. Realizada em duas rodadas, teve como resultado uma lista de 

dez FCS para Comitês Estratégicos de GTI e doze FCS para os Comitês Diretivos 
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de GTI da APF. Pôde-se perceber pequena diferença nas duas listas dos FCS dos 

dois comitês, uma vez que ambos possuem os mesmos FCS, afora três itens. Este 

estudo contribuiu significativamente para a pesquisa em questão, uma vez que foi 

utilizada as duas listas finais de FCS, do Comitê Estratégico e Diretivos de GTI, 

como questionário para avaliar os FCS dos Comitês de TI na área de Educação, 

exatamente nos IF‟s, possibilitando avaliar se os FCS da APF são passíveis de 

aplicação nos IF‟s. 

Outra pesquisa que teve como foco o Comitê de TI foi de Heindrickson 

(2013) a pesquisa teve como tema “Governança de TI em Instituições Públicas 

Federais: Efetividade Percebida e suas Relações com Três Mecanismos 

Clássicos”, isto é, o Comitê de TI, Gestor de Solução de TI e Processo de 

Portfólio. Buscou-se identificar como a atuação do Comitê de TI e dos Gestores de 

Solução de TI influenciam o desempenho do Processo de Gestão de Portfólio de 

Investimentos em TI e qual a relação desses três mecanismos com a efetividade da 

Governança de TI. A pesquisa foi realizada com aplicação de questionário aos 

servidores de organizações públicas federais representantes de múltiplas partes 

interessadas na TI organizacional. Houve a participação de 189 respondentes 

vinculados a 57 instituições diferentes. Após a pesquisa foi constatado 

empiricamente que a melhoria de desempenho do Comitê de TI e do Gestor de 

solução de TI dependem da existência do Processo de Portfólio de Investimento de 

TI, e assim em conjunto contribuírem efetivamente na governança de TI, porém foi 

ressaltado que os resultados não devem ser interpretados necessariamente como 

relação causal entre as variáveis, uma vez que técnicas investigativas e métodos 

estatísticos específicos necessários para tal comprovação não foram utilizados. 

Este estudo identificou que, além da implantação dos mecanismos, faz-se 

necessário o treinamento e o planejamento de ações de comunicação ou 

educativas para a efetiva governança de TI em Organizações Públicas Federais 

existentes no país, muito embora a amostra tenha sido limitada em comparação ao 

quantitativo de Organizações existentes no Brasil. A partir desta pesquisa, 

observou-se que existe a contribuição do comitê de TI na governança de TI, mas é 

preciso realizar uma pesquisa mais apurada para saber se existem outros fatores, 

que concomitantes com os mecanismos citados possam contribuir na efetividade 

do comitê de TI para uma boa governança de TI. 

Outra pesquisa voltada para Governança de TI, que um dos objetivos foi 
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avaliar o Comitê de TI foi realizado pelo TCU (2014b). O relatório foi intitulado 

“Relatório de Levantamento. Avaliação da Governança de Tecnologia da 

Informação na Administração Pública Federal“. A pesquisa foi feita através de 

levantamentos baseados em questionários que abordaram práticas de governança 

e de gestão de TI previstas em leis, regulamentos, normas técnicas e modelos 

internacionais de boas práticas. Cerca de 373 organizações participaram da 

pesquisa; destas, foram selecionadas e apuradas as respostas de 355 

organizações, visto que têm grande representatividade no orçamento da União e 

autonomia de governança de TI. Na avaliação feita sobre o Sistema de 

Governança de TI, levou-se em consideração apenas as práticas relacionadas à 

definição dos papéis e responsabilidades concernentes à TI, ao estabelecimento e 

à atuação do comitê de TI. Quanto ao comitê de TI, 87% dos entrevistados 

afirmaram dispor formalmente do Comitê (composto também por representantes de 

áreas relevantes da organização), 77% declararam que o comitê de TI realiza as 

atividades previstas em seu ato constitutivo, 73% das organizações declararam 

priorizar as ações de TI com apoio do comitê de TI, enquanto instância consultiva 

da alta administração. Desta forma, pode-se observar que o Comitê de TI está 

tendo participação no sistema de Governança de TI nos itens avaliados, o que 

significa que as organizações estão adotando este mecanismo como um meio de 

dar direcionamento e apoio nas tomadas de decisão em assuntos relacionados a 

TI. No tocante ao nível de adoção das práticas, de forma geral ainda foi 

considerado distante de um cenário satisfatório. A pesquisa mostra também que as 

organizações estão consciente da importância deste colegiado para o sucesso da 

organização. Assim como a pesquisa realizada por Cunha (2012), este estudo foi 

feito com uma ampla amostra, composta de Organizações da Administração 

Pública Federal. A presente pesquisa tornou possível mostrar uma visão geral da 

presença ou ausência do Comitê de TI e sua atuação, porém há a necessidade de 

realizar pesquisas focadas nos Institutos de Ensino para saber como está sendo a 

atuação dos comitês, identificar qual o principal obstáculo para seu funcionamento, 

como também identificar os FCS. O TCU tem incitado a Administração Pública 

Federal a adotar práticas relativas aos mecanismos basilares da estrutura de 

governança corporativa e de TI; tem realizado também a avaliação de governança 

de TI, a fim de verificar a evolução da situação ao longo de um período e direcionar 

ações posteriores; vem ainda realizando o levantamento bienal desde 2009. No 
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levantamento de 2014, destacou o aumento do número de organizações que 

dispõem do comitê de TI. 

Outra pesquisa foi realizada por Prando (2015) e teve como tema: “GESTÃO 

ESTRATÉGICA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) NO SERVIÇO 

PÚBLICO: Estudo de caso do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (TI) 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP). A 

partir de um estudo de caso com os membros do Comitê de TI, buscou pesquisar a 

participação deste no planejamento estratégico de TI desde a elaboração, 

implementação até o controle do Plano Diretor de Tecnologia da Informação 

(PDTI), obrigatório e regulamentado na Instrução Normativa (IN) nº 4 de 2010, 

responsável pelo planejamento estratégico e alinhamento do setor de TI com as 

metas da instituição, nas organizações da Administração Pública Federal (APF) em 

especial no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 

(IFSP). A pesquisa foi feita utilizando a coleta de dados, pesquisa bibliográfica e 

documental, aplicação de questionários junto aos Coordenadores de Tecnologia da 

Informação (CTI) e entrevista com a presidência do Comitê de TI. Foi constatado 

que o PDTI e o Planejamento estratégico de TI são de responsabilidade da Pró-

reitoria de Desenvolvimento Institucional e do comitê de TI e devem estar alinhados 

com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Esta pesquisa descreve as 

atribuições do comitê de TI do IFSP e seu envolvimento com o PDTI, documento 

existente em todos os IF‟s, segundo pesquisa feita na análise documental e acesso 

as páginas dos IF‟s. Foi possível também conhecer como funciona o comitê de TI 

no IFSP e obter um breve panorama de nos demais IF‟s.  

O IF configura-se de maneira descentralizada, uma vez que os campi 

encontram-se em inúmeras cidades do estado, desde a capital (onde normalmente 

localiza-se a reitoria) até municípios no interior do estado. O estudo realizado no 

IFSP, em São Paulo, apresenta resultados alarmantes: 

 Fraco alinhamento estratégico entre o Comitê de TI e os campi; 

 Fraco ou inexistente o alinhamento estratégico entre os campi e as diretrizes 

do PDTI; 

 Dificuldade em manter as diretrizes e os recursos necessários; 

 Dificuldade para o desenvolvimento do planejamento do Comitê de TI em 

virtude da falta de comprometimento dos participantes e a conciliação das 
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atividades dos membros do comitê com suas atividades inerentes aos 

cargos que ocupam; 

 Grande quantidade de membros, ocasionando morosidade nas decisões 

devido ao alto fluxo de informações; 

 Falta de acompanhamento das metas prescritas pelo PDTI por todos os 

membros do Comitê de TI;  

Com relação aos pontos positivos ou vantagens do Comitê de TI foram 

relatados os seguintes: 

 Existência de canais de comunicação (grupo de e-mail, fórum e reuniões 

com periodicidade); 

 Compartilhamento de soluções de TI entre os membros; 

 Participantes que acreditam na importância do Comitê de TI; 

Infelizmente, foram detectados mais pontos negativos que positivos, porém é 

preciso realizar um estudo mais aprofundado a fim de saber se os pontos negativos 

apontados representam grande ameaça ao Comitê de TI e demais comitês 

existentes nos IF‟s, além de que garantiria também a possibilidade de verificação 

dos pontos positivos como pertencentes dos FCS dos comitês, proporcionando, 

assim, a resolução dos primeiros e a implementação destes. 

Muito se tem lido acerca da importância da TI na estratégia de uma 

organização, como exemplo, citado no Guia de Comitê de TI do SISP, no entanto 

foi constatado que as atribuições do Comitê de TI no IFSP relacionam-se pouco 

com as atividades de alinhamento estratégico da instituição. A pesquisa apontou-

nos também que mesmo sendo de responsabilidade do comitê de TI, alguns 

membros deste colegiado desconhecem o PDTI. É interessante verificar se nos 

demais IF‟s a realidade é a mesma. No que diz respeito ao comitê de TI, o autor da 

pesquisa ratificou a necessidade duma maior visibilidade, autonomia e 

fortalecimento a este colegiado. 

Pesquisa mais recente sobre comitê de TI foi realizada por Price e Lankton 

(2016), o tema da pesquisa foi “A Framework and Guidelines for Assessing 

and Developing Board-Level Information Technology Committee Charters.” 

Neste estudo, o autor buscou identificar quais os fundamentos básicos de um 

comitê efetivo, avaliar características do comitê, bem como características dos 

membros, papéis e responsabilidades. A metodologia utilizada foi Pesquisa 
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Descritiva a partir de dados arquivísticos e análise de conteúdo nas empresas da 

Fortune 500, a escolha das empresas se deve ao fato de que são líderes de receita 

logo, podem ser consideradas líderes em práticas de governança de TI. A pesquisa 

constatou que quanto a frequência de reunião, 96% atendem o número mínimo 

exigido de reuniões que é de um a cada ano e/ou realizar encontro quando 

necessário. Quanto aos membros, 94% das empresas têm de dois a sete 

membros, sendo quatro membros o mais comum. Já no que diz respeito a 

características dos membros, como independência, experiência e relação com o 

comitê de auditoria, 95% representa o quantitativo de empresas com, no mínimo, 

um membro independente, e em 81% todos os membros independentes. No 

tocante à experiência em TI, 95% dispõe de um membro com experiência em TI: 

CIO, consultoria de TI e gestão sênior em empresa de tecnologia, outro item 

avaliado foi a idade dos membros, e os dados coletados corroboram a média de 

062 anos; vale ressaltar ainda que este levantamento elucidou-nos o fato de que 

grande parte da vida destes profissionais foram envolvidos numa era pré-digital. 

Quanto a investigação se os membros do comitê de TI compõem o comitê de 

auditoria, 81% tem um representante do comitê de auditoria. Para finalizar, a 

avaliação das características dos membros, foi levado em consideração se os 

membros possuem o Certified Public Accountants (CPAs), certificado que atesta 

conhecimentos de sistemas de informação em conformidade Sarbanes-Oxley e, 

por conseguinte, experiência em auditoria e COBIT, neste quesito 33% têm um 

membro que detém a designação CPA. A proposição Papéis e Responsabilidades 

foram avaliadas de acordo com cinco áreas de Governança de TI descritas no ITGI 

(2003), constatou-se que apenas 26% incluem papéis e responsabilidades de todas 

as cinco áreas foco da GTI. As categorias “Estratégias, Planos e Alinhamento” e 

“Investimentos, projetos e iniciativas” foram encontrados em mais de 85%. 

“Estratégias, Planos e Alinhamento” foi a mais citada com 90%, “Investimentos, 

projetos e iniciativas” obtiveram 87% de indicação; a categoria “Gestão de Riscos, 

Segurança e Controles Internos” teve 61% de indicação; a categoria “Tendências e 

Novas Tecnologias”, 57% de indicação; a categoria “Orçamento de TI e Despesas”, 

39% de indicação. Finalizando, as categorias “Força de trabalho” e “Políticas” 

receberam 5% de indicação, cada uma. É importante informar que todas as 

categorias citadas foram classificadas como primárias. Os autores concluíram que 

os comitês têm compromisso com a Governança de TI e as características dos 
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membros são suficientes, uma vez que os membros são independentes, ou seja, 

não tem ligação direta com a empresa e isso é vantajoso tendo em vista que não 

afeta seu julgamento. Este item é interessante implementar nos comitês de TI dos 

IF‟s, pois permite trazer conhecimento de comitês com experiência e eficazes. 

Outra característica positiva identificada pelos autores foi a experiência em TI que 

proporciona vantagem competitiva. Diferente dos demais autores, estes focaram na 

experiência em TI dos membros, item relativamente importante, mas não essencial 

visto que o comitê de TI lida com questões que transcendem a TI. Outra 

característica interessante foi a participação do membro do comitê de auditoria no 

comitê de TI, que deve ser levado em conta, pois segundo os autores, contribui nos 

esforços de conformidade, onde ambos os comitês lidam com papel de gestão de 

riscos e utilização de controles internos. Quanto a última proposição avaliada, 

“Papel e Responsabilidade” do comitê de TI, todos os comitês devem centrar na 

aplicação das áreas foco da Governança de TI de maneira uniforme, sem excluir 

e/ou considerar menos importante determinada área. A presente pesquisa concluiu 

que houve mais foco em duas categorias, “Estratégias, Planos e Alinhamento” e 

“Investimentos, Projetos e Iniciativas”. Os autores recomendam que se tenha um 

mínimo de quatro reuniões por ano, já quanto o número de membros recomendam 

que seja quatro, sendo ao menos um membro independente, um membro 

experiente em TI e um membro do comitê de auditoria. 
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3 METODOLOGIA 

A presente dissertação buscou identificar e ordenar segundo o Índice de 

Importância Relativa (IIR), os Fatores Críticos de Sucesso (FCS) necessários para 

uma boa atuação dos Comitês de TI nos IF‟s, bem como avaliar sua atuação. 

Partiu-se de uma lista inicial de 18 fatores críticos de sucesso retirados da 

literatura. 

Método em seu sentido mais geral é a ordem que se deve impor aos 

diferentes processos necessários para atingir um fim dado ou um resultado 

desejado (MARCONI; LAKATOS, 2011). 

O quadro 7 apresenta as escolhas metodológicas para a execução e 

desenvolvimento desta pesquisa. 

Quadro 7 – Resumo das escolhas metodológicas. 

Classificação da Pesquisa 

Natureza: Aplicada 

Abordagem: Quali-Quantitativa 

Objetivos: Exploratória e Descritiva 

Procedimentos: Estudo de Caso 

Definição do Estudo de Caso Estudo de casos múltiplos 

Unidade de Análise- 

Foi realizada em três Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia: IF Goiano, IF 

Goiás e IF do Amazonas.  

Técnicas de Coleta de Dados 
Pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e 

survey (questionário e entrevista). 

Validação do Instrumento de Coleta de 

Dados 
Pré-Teste dos Questionários 

Ferramenta de Coleta de Dados 
Questionário online (SurveyMonkey e 

GoogleForm)  

Tratamento e Análise de Dados Técnica de Triangulação 

Fonte: O autor (2017). 

3.1 Classificação da Pesquisa 

Segundo Marconi e Lakatos (2011), pesquisa é um conjunto de ações, 

propostas pra encontrar a solução para um problema, que têm por base 
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procedimentos racionais e sistemáticos. A pesquisa é realizada quando há um 

problema, cujas informações essenciais para a solução são desconhecidas.  

A seguir, será apresentada a classificação desta pesquisa: 

 Quanto a natureza: pesquisa aplicada. Objetiva gerar conhecimentos 

para aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos. 

 Quanto a abordagem: pesquisa mista (quali-quantitativa); utilizada 

quando em uma mesma pesquisa pretende-se recolher mais informações 

do que se poderia conseguir isoladamente. Qualitativa, posto que não se 

propõe unicamente a representações numéricas, mas com o 

aprofundamento da compreensão de um grupo social, ou de uma 

organização. E quantitativa, visto que as informações e opiniões 

coletadas e analisadas são passíveis de quantificação a fim de classificá-

las; centrando-se na objetividade, a quantificação está presente desde a 

coleta até o tratamento das informações na utilização de técnicas 

estatísticas.  

 Quanto aos objetivos: pesquisa exploratória e descritiva. Exploratória, 

pois visa identificar problemas referentes ao tema e pesquisar temas 

poucos conhecidos, uma vez que proporciona maior familiaridade com 

vistas a torná-lo explicito ou a construir hipótese. E descritiva, porque 

descreve com minúcia proporcional as características de determinada 

população ou fenômeno, envolve o uso de técnicas padronizadas de 

coleta de dados: questionário e observação sistemática, assumindo, em 

geral, a forma de levantamento. 

 Quanto aos procedimentos: Estudo de caso, pode ser definido como 

estudo de determinados indivíduos, profissões, condições, instituições, 

grupos ou comunidades, com a finalidade de obter generalizações. A 

investigação deve examinar o tema escolhido, observando todos os 

fatores que o influenciaram, analisando-o em todos os seus aspectos. 

3.2 Definição do Estudo de Caso 

No Estudo de Caso, reúne-se o maior número de informações detalhadas, 

valendo-se de diferentes técnicas de pesquisa, visando apreender uma 

determinada situação e descrever a complexidade de um fato (MARCONI; 
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LAKATOS, 2011). 

Uma das objeções do Estudo de Caso refere-se à dificuldade de 

generalização. A análise de um único ou poucos casos fornece uma base muito 

frágil para a generalização. No entanto, os propósitos do estudo de caso não são 

os de proporcionar o conhecimento preciso das características de uma população, 

mas sim o de uma visão global do problema ou de identificar possíveis fatores que 

o influenciam ou são por ele influenciados (GIL, 2010). 

3.3 Unidade de Análise 

A definição da unidade-caso depende dos propósitos da pesquisa. A presente 

pesquisa é do tipo estudo de caso múltiplo, uma vez que o pesquisador estuda 

conjuntamente mais de um caso para investigar determinado fenômeno (GIL, 

2010). 

Nesta pesquisa, a unidade de análise é do tipo organização pública, 

autárquica, educacional, vinculados ao Ministério da Educação, faz parte da Rede 

Federal de Educação, Profissional, Científica e Tecnológica, os quais são: os 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – Institutos Federais.  

Foram selecionados três Institutos Federais independentes um do outro, mas 

que possuem a mesma finalidade, no qual cada Instituto foi considerado como um 

caso. 

Primeiramente, foi realizado levantamento dos Institutos Federais de Ensino 

existentes no Brasil, em seguida foi feito contato com os Reitores de cada Instituto 

a fim de solicitar autorização para realizar a pesquisa. Foi realizado também 

levantamento da existência de comitês de TI nos Institutos.  

A fim de proporcionar maior credibilidade ao estudo de caso, os sujeitos da 

pesquisa foram os membros do comitê de TI dos Institutos Federais, já que são 

considerados apropriados para fornecer informações relevantes sobre a pesquisa.  

O primeiro questionário foi confeccionado através da ferramenta 

SurveyMonkey enviado pelo e-mail institucional do pesquisador, vinculado à 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), para os membros dos comitês de 

TI, bem como para os Reitores. 

A aplicação dos questionários foi feita com todos os IF‟s, onde foram enviados 

aos membros dos comitês de TI. O estudo de caso foi feito com apenas três IFS: 
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Goiás (IFG), Goiano (IFGOIANO) e do Amazonas (IFAM) representando todos os 

IF‟s do Brasil, sendo também as unidades de análise do Estudo de Caso, método 

utilizado na pesquisa.  

3.4 Técnicas de Coleta de Dados 

Em virtude do método da pesquisa ser Caso de Uso optou-se pelas seguintes 

técnicas de coleta de dados com propósito de atender aos objetivos propostos: 

pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e survey (aplicação de dois 

questionários). 

A seguir as definições dadas por Silva e Menezes (2005) e Koche (2011) 

quanto às técnicas utilizadas: 

Pesquisa bibliográfica – foi utilizada com objetivo de construir uma 

fundamentação teórica baseada na revisão de literatura dos temas centrais que 

envolvem a pesquisa: Tecnologia da Informação; Institutos Federais; Governança 

Corporativa; Governança de TI; Comitê de TI; Fatores Críticos de Sucesso. A partir 

duma revisão de literatura calcada nestes pontos do estudo, tornou-se possível 

definir as perguntas dos questionários e da entrevista com segurança. Logo, de 

importância ímpar, a pesquisa bibliográfica possibilitou o conhecimento e análise 

das principais contribuições teóricas existentes sobre o tema ou do problema.  

Pesquisa documental – foi feita a partir de documentos públicos que não 

receberam tratamento analítico, tais como: atas de reuniões, Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação (PDTI), portarias e regimentos internos dos comitês de 

TI dos Institutos Federais, disponíveis em meio eletrônico. Esta pesquisa foi 

escolhida com o propósito de identificar assuntos que são tratados nas reuniões, 

bem como as decisões, os participantes e suas responsabilidades. 

Pesquisa com Survey – pesquisa que busca informação diretamente com 

um grupo de interesse a respeito dos dados que se deseja obter que, neste caso, 

foram os membros dos comitês de TI dos IF´s. Foi possível obter dados e 

informações acerca das características do comitê de TI e os FCS para sua atuação 

na Governança de TI. Foram aplicados dois questionários: o primeiro foi elaborado 

com vistas no intuito de compreender o seu funcionamento, suas 

responsabilidades, seu papel, sua efetividade e seus desafios; o segundo serviu-

nos para identificar os fatores críticos de sucesso para atuação do comitê de TI.  
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3.5 Fases da Pesquisa 

A seguir, no quadro 8, são apresentadas as atividades que foram 

desenvolvidas no decorrer da pesquisa: 

Quadro 8 – Atividades desenvolvidas na pesquisa. 

Procedimentos 
Metodológicos 

Descrição 

Levantamento do Referencial 
Teórico 

Pesquisa de materiais que tratam sobre: Tecnologia da 
Informação, Governança de TI, Governança Corporativa, 
Institutos Federais de Ensino e Comitê de TI. 

Formulação do Problema Identificação do problema de pesquisa 

Definição do Método 
Definição do método para posterior realização das 
atividades a serem realizadas para alcançar o objetivo. 

Determinar os Participantes 
Definição dos participantes: Instituições e membros do 
comitê de TI. 

Elaboração do Protocolo 
Documento que trata de todas as decisões importantes 
tomadas ao longo do processo de pesquisa. 

Elaboração do questionário 1 Elaboração das questões do questionário 1. 

Pré-teste do questionário 1 O questionário foi testado antes de sua aplicação. 

Aplicação do questionário 1 
Após o pré-teste e devidas alterações foi aplicado o 
questionário 1. 

Definição de Software 
(ferramenta) 

Utilização do Software (ferramenta) online 
SurveyMonkey para coleta de dados. 

Análise dos Dados 

Análise e interpretação dos dados do questionário 1. A 
partir do qual foi criado um quadro com os Fatores 
limitantes e favoráveis para atuação do comitê de TI nos 
IF´s. 

Elaboração do questionário 2 
Questionário para identificar os Fatores Críticos de 
Sucesso dos Comitês de TI para apoiar governança de 
TI dos IF‟s. 

Pré-teste do questionário 2 O questionário foi testado antes de sua aplicação. 

Aplicação do questionário 2 
Realizada a aplicação do questionário 2 referente aos 
FCS. 

Software (ferramenta) 
Software (ferramenta) online GoogleForms utilizado na 
coleta de dados do questionário 2. 

Segunda Análise dos Dados Identificar os FCS mais votados e acrescentados. 

Proposta dos FCS 
Após a análise do questionário 2 foi apresentado os FCS 
dos comitês de TI. 

Fonte: O autor (2017). 

 

Para uma melhor visualização segue a figura 10 que busca mostrar as etapas 

do desenvolvimento da pesquisa: 
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Figura 10 – Etapas do desenvolvimento da pesquisa. 

 

Fonte: O autor (2017). 

A seguir, será descrito um breve resumo das atividades desenvolvidas 

durante a pesquisa: 

Primeiramente foi disponibilizado aos membros do comitê de TI dos IF‟s o 

questionário 1, a fim de entender de forma geral o funcionamento dos comitês, bem 

como identificar os fatores limitantes e favoráveis para sua atuação. 

Em seguida, foi disponibilizado aos membros do comitê de TI dos IF´s o 

questionário 2, que continha uma lista de fatores críticos de sucesso. Vale salientar 

que no questionário 2 fora disponibilizado espaço para acréscimos; como exemplo, 

FCS diferente dos que já estavam mencionados.  

No intuito de validar a lista de FCS, foi realizada pesquisa em profundidade 

com três IF´s, a seleção dos IF´s se deu a partir da avaliação das respostas do 

questionário 01 e principalmente das questões 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 18, 19, 23, 

26, 27, 28, 29, 32, 33 e 34 do questionário 02. Segundo TCU (2014), os comitês de 

TI, quando bem atuante, devem responder de forma positiva as referidas 

perguntas. Com o intuito de identificar os FCS convergentes nos IF´s, 

independente de suas atuações quanto às questões acima citadas, foram 
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selecionados o IF de Goiás, Goiano e do Amazonas, pois tiveram respectivamente 

mais “sim”, “não” e “parcialmente” como resposta. 

A pesquisa em profundidade foi feita com a finalidade de identificar os fatores 

convergentes e divergentes e apresentar uma visão geral de como está a atuação 

dos comitês de TI, assim como se os FCS estão sendo implementados ou 

reconhecidos pelos IF‟s que fazem parte do Estudo de Caso. 

3.5.1 Fases da Coleta de Dados 

Para a coleta de dados, além da análise documental, foram aplicados dois 

questionários. Abaixo, segue a figura 11 que representa as atividades 

desenvolvidas para realizar a coleta de dados. 

Figura 11 – Fases das coletas de dados. 

 

Fonte: O autor (2017). 

Uma vez utilizado o questionário para coleta de dados, há a necessidade de 

realizar sua validação para a definição e devidos ajustes, se necessário; e, por esta 

razão, fez-se necessário um pré-teste. 

Marconi e Lakatos (2010, p.186) afirmam que “Depois de redigido, o 

questionário precisa ser testado antes de sua utilização definitiva, aplicando-se 

alguns exemplares em uma pequena população escolhida”. 

O pré-teste objetiva realizar melhorias no questionário a fim de torná-lo mais 

claro e compreensível, evitando, assim, questões ambíguas ou que demandem 
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grande espaço de tempo para resposta. 

O público alvo do primeiro pré-teste foi formado por cinco pessoas, das quais 

quatro compõem o Instituto Federal do Amazonas (IFAM), Reitoria e Campus São 

Gabriel da Cachoeira; e uma pessoa que compõe a reitoria do Instituto Federal de 

Santa Catarina (IFSC), enviado no formato .doc para os e-mails dos participantes. 

O período do primeiro pré-teste foi de 12 a 18 de março de 2016, período 

relativamente longo devido à demora e desistência dos servidores. No primeiro pré-

teste, o questionário continha 011 questões, e cinco dos nove servidores que se 

propuseram a responder, fi-lo realmente. A revisão foi feita no período de 28 de 

março a 22 de abril de 2016. 

No primeiro pré-teste, as recomendações dos participantes foram as 

seguintes: 

 Sugestões na ordenação lógica da sequência de perguntas; 

 Reformulação da questão 2, por não se referir diretamente ao membro do 

comitê; 

 Acréscimo de alternativa para resposta nas questões 2, 3, 6, 7, 8 e 10; 

 Acréscimo de questões, como exemplo, “se é feita campanha para 

disseminar o papel do comitê na instituição”. 

Além das recomendações dos participantes no primeiro pré-teste, foram 

acrescentadas mais questões, após pesquisas feitas sobre governança de TI e 

comitê de TI. E, devido as alterações, fez-se necessário a aplicação dum segundo 

pré-teste.  

No segundo pré-teste, o questionário 1 ficou disponibilizado no endereço 

eletrônico https://pt.surveymonkey.com/r/QKF2FWC no período de 26 de abril a 06 

de maio de 2016, contendo 28 questões. Foi enviado para oito servidores: três do 

IFAM, dois do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, dois do IFSC e um do 

Instituto Federal de Minas Gerais. Dos oito, quatro responderam o segundo pré-

teste. 

Embora não houvesse outras recomendações, optou-se por realizar pesquisa 

mais vertical antes de finalizar o questionário. Após leituras, foi realizado o terceiro 

pré-teste com os mesmos participantes do segundo pré-teste no período de 25 de 

julho a 5 de agosto de 2016. No terceiro pré-teste, havia 38 questões; no dia 08 de 

Agosto de 2016, o questionário foi enviado aos Reitores dos Institutos Federais 

juntamente com a Carta de Anuência, na qual constava a solicitação de 

https://pt.surveymonkey.com/r/QKF2FWC
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autorização para realizar a pesquisa. Na sequencia o questionário foi encaminhado 

aos membros dos comitês de TI dos Institutos por meio de seus e-mails. A versão 

final do questionário 1 encontra-se disponível no Apêndice A e no endereço 

eletrônico: https://pt.surveymonkey.com/r/TJRH8PJ. 

O questionário 1 possuiu questões subjetivas e objetivas de múltipla escolha. 

Teve como finalidade identificar os membros do comitê de TI e compreender como 

é realizada a sua composição. Outra questão buscou observar o posicionamento 

dos membros dentro das discussões do comitê de TI, sua influência na instituição e 

em especial como se dá a sua atuação. 

Dezenove Institutos Federais responderam o Questionário 1, equivalente a 

54,28%; considerando uma amostra válida, foi utilizado 5% de taxa de erro e 95% 

de grau de confiança para o Cálculo Amostral do Questionário 1. 

A elaboração do questionário 2 foi pautou-se na análise da literatura 

pesquisada e no quadro de fatores favoráveis para atuação do comitê de TI dos 

IF‟s retirados do questionário 1. Antes da aplicação do questionário 2, aplicou-se o 

pré-teste com os membros do comitê de TI do IFAM e professores da área de 

informática da referida instituição. 

No questionário 2, os participantes tinham de opinar sobre cada FCS listado 

numa escala crescente com 5 pontos, sendo: Discordo totalmente (1 ponto), 

Discordo parcialmente (2 pontos), Não concordo, nem discordo (3 pontos), 

Concordo Parcialmente (4 pontos) e Concordo Totalmente (5 pontos). Foi permitido 

sugerir outro(s) FCS que considerassem importantes, e também opinar sobre o 

estado de implementação dos FCS em seus institutos, tendo as seguintes opções: 

Já está implementado, Estamos implementando, Ainda não foi implementado e 

Não acho relevante implementar. O questionário 2 ficou disponível no período de 

22 de maio a 16 de junho de 2017 no endereço eletrônico 

https://docs.google.com/a/recife.ifpe.edu.br/forms/d/e/1FAIpQLSdRPgovEDjw0IhKg

PQbnrrwAQLivqEe7vVnpsS4Kmbojp_gVA/viewform?c=0&w=1 e foi enviado 

também por meio do e-sic (Sistema Eletrônico de Serviço de Informação ao 

Cidadão) um arquivo em formado “.doc” aos Institutos que não responderam 

acessando o link enviado pelo e-mail. O prazo para a resposta por meio do e-SIC 

ficou até o dia 1º de setembro de 2017. Neste questionário, 36 membros do comitê 

responderam e 30 Institutos participaram da pesquisa. Sendo assim, 85,71% dos 

Institutos Federais contribuíram com a presente pesquisa; considerado aceitável 

https://pt.surveymonkey.com/r/TJRH8PJ
https://docs.google.com/a/recife.ifpe.edu.br/forms/d/e/1FAIpQLSdRPgovEDjw0IhKgPQbnrrwAQLivqEe7vVnpsS4Kmbojp_gVA/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/a/recife.ifpe.edu.br/forms/d/e/1FAIpQLSdRPgovEDjw0IhKgPQbnrrwAQLivqEe7vVnpsS4Kmbojp_gVA/viewform?c=0&w=1
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para uma amostra válida, utilizou-se para o Cálculo Amostral 5% de taxa de erro e 

95% de grau de confiança. 

 

3.5.2 Ferramenta Utilizada na Coleta de Dados 

A ferramenta utilizada na aplicação do questionário 1 foi o SurveyMonquey, 

um software e ferramenta de pesquisa online. Esta ferramenta permite criar, editar 

e analisar questionários; disponibiliza relatórios estatísticos e gráficos 

personalizados com os dados coletados de forma automática, os quais foram 

utilizados na análise e discussão dos resultados da pesquisa.  

No questionário 2, utilizou-se o GoogleForms, aplicativo que faz parte do 

conjunto de aplicativos inteligentes do GoogleCloud, disponibilizado para criação 

de formulário eletrônico. A partir deste aplicativo é possível criar, editar e formatar, 

além da possibilidade de escolher como coletar as resposta e visualizá-la em 

tempo real (HILTZ;CUPCAKES, 2017). 

3.6 Tratamento e Análise de Dados 

Para comparar os dados coletados, foi utilizada a Técnica de Triangulação, 

que se refere ao uso de dois ou mais métodos para verificar se os resultados 

obtidos são semelhantes, com vistas a ratificar a validade interna dos resultados 

(YIN, 2001). 

Referente ao questionário 1, a análise dos dados serviu para verificar a 

situação do comitê de TI dos IF‟s: como estão atuando, se os membros do comitê 

estão cientes de suas responsabilidades ou de sua importância para governança 

de TI, isto é, buscou-se discernir se o comitê de TI está contribuindo para uma boa 

governança de TI nos IF‟s. 

Quanto o questionário 2, foi utilizado o Índice de Importância Relativa (IIR) 

para identificar os FCS mais votados e, assim, ordená-los. Os critérios a seguir 

dizem respeito a pontuação para cada opção: Concordo totalmente = 5, Concordo 

Parcialmente = 4, Não Concordo, Nem Discordo = 3, Discordo Parcialmente = 2 e 

Discordo Totalmente = 1. 

Chan (2002 apud CUNHA 2012) em estudo sobre os fatores (pré-condições) 

de alinhamento estratégico em organizações de grande desempenho, com o 
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objetivo de comparar essas organizações, definiu um critério de importância 

relativa onde a pré-condição ou fator era considerado: 

 Crítico – se fosse evidente em todas as organizações; 

 Alto – se fosse evidente entre 74% e 90% das organizações; 

 Moderado – se fosse evidente entre 50% e 75% das organizações; e 

 Baixo – menor que a metade (50%) das organizações estudadas. 

 

A partir desta abordagem, Tam et al. (2004 apud Cunha, 2012) definiram o 

Índice de Importância Relativa (IIR), adotado nesta pesquisa, como mostra a 

seguir: 

 

ai – constante expressando o peso de cada atributo 
xi – frequência de i-ésima opinião 
5 – peso máximo possível 
N – tamanho da amostra 

Abaixo, seguem as regras necessárias para identificar os FCS mais 

relevantes e mais votados pelos participantes da pesquisa: 

i. Deve ter um número grande de opiniões favoráveis a ele (Concordam 

Totalmente e Concordam Parcialmente), foi estipulado igual ou 

superior a 90% (%ProFCS≥90%); 

ii. Deve ter baixa dispersão de opiniões; estipulou-se o Coeficiente de 

Variação (CV) menor ou igual a 0,15 (CV≤0,15). 

A seguir, seguem as definições dadas por William (2011) das medidas 

estatísticas empregadas na pesquisa: 

a) Desvio Padrão: Raiz quadrada da variância e pode ser entendido 

como a média das distâncias das observações em relação à média 

geral da variável; 

b) Coeficiente de Variação: Mede a homogeneidade dos dados em 

relação à média e, portanto, pode ser entendido como uma medida de 

risco relativo. 

c) Cálculo Amostral: utilizado para calcular o tamanho da amostra, a fim 

de verificar se a mostra é válida ou não. 
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4 RESULTADOS DA PESQUISA 

Com o intuito de responder o problema e alcançar o objetivo geral da 

pesquisa obtido através do Estudo de Caso, este capítulo dedica-se à descrição 

dos resultados obtidos na pesquisa e suas respectivas análises. 

A pesquisa foi realizada com os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia (IF‟s) existentes no Brasil, a fim de identificar a situação geral e a 

atuação dos comitês de TI existentes nos IF´s. O foco da pesquisa esteve sobre os 

comitês de TI dos Institutos, que têm como missão direcionar a Governança de TI. 

Os FCS e a situação dos comitês de TI dos IF‟s foram avaliados através de 

dois questionários com questões fechadas e abertas. As respostas das questões 

fechadas foram de múltipla escolha. 

No questionário 1, dezenove Institutos participaram, e foi constatado que dos 

trinta e oito institutos, três não dispõem exatamente do comitê de TI, mas setores 

equivalentes, como câmara de TI e comissão de TI. Por esse motivo, foram 

levados em consideração trinta e cinco Institutos Federais. Para o estudo de caso 

foram selecionados três Institutos: Instituto Federal de Goiás (IFG), Instituto 

Federal do Amazonas (IFAM) e Instituto Federal Goiano (IFGOIANO).  

Como resultado de pesquisa, a partir da análise documental e dos 

questionários, primeiramente será descrito quem são os responsáveis pela TI e as 

atribuições do comitê de TI dos institutos selecionados, em seguida serão 

apresentados dados sócio-demográficos colhidos na pesquisa, resultado da 

avaliação do iGovTI/2016 realizada pelo TCU, como está sendo a atuação dos 

comitês de TI, quadro de fatores favoráveis e limitantes, lista de Fatores Críticos de 

Sucesso ordenados por Índice de Importância Relativa (IIR) e características dos 

comitês de TI. 

A figura 12 apresenta os principais resultados obtidos com os dois 

questionários aplicados e mais análise documental. 
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Figura 12 – Resultado da análise documental e dos questionários. 

 

Fonte: O autor (2017). 

4.1 Descrição do Caso 

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia são instituições de 

educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, criados 

pela Lei Federal nº 11.892 de 28 de dezembro de 2008, especializados na oferta 

de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com 

base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas 

práticas pedagógicas (BRASIL, 2008).  

A Rede Federal nos últimos anos tem vivenciando a maior expansão de sua 

história. De 1909 a 2002, foram construídas 140 escolas técnicas no país. Entre 

2003 e 2010, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) entregou à população as 

214 previstas no plano de expansão da rede federal de educação profissional. Das 

208 novas unidades previstas para o período, todas entraram em funcionamento, 

totalizando 562 escolas em atividade dos quais 38 são Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia (BRASIL, 2016a). 

A expansão contemplou todos os Estados e o Distrito Federal, teve por 

objetivo à elevação da oferta de matrículas, interiorização da rede, criação de 

instituições em Estados e Municípios antes não beneficiados. A implantação dos 

Institutos Federais de Educação guarda estrito vínculo com o objetivo de 
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desenvolvimento de uma educação profissional cidadã, comprometida com a 

construção de um país mais digno e ético, uma educação que alcance diferentes 

grupos e espaços sociais e fazendo-os parte do desenvolvimento e modernização 

do Brasil (PACHECO; PEREIRA; SOBRINHO, 2010). 

Existem atualmente 574 campi pertencentes aos Institutos Federais 

distribuídos em todos os Estados da Federação (BRASIL, 2016b). Além de sua 

missão social, os Institutos Federais foram criados para terem condições de 

assumir um lugar de destaque no desenvolvimento tecnológico nacional, na medida 

em que o aumento da qualificação do seu quadro de pessoal, a consolidação e 

ampliação dos seus grupos de pesquisa, a articulação com o mundo econômico, 

particularmente regional e local, e a forte expansão de suas unidades vem abrindo 

o espaço necessário à sua consolidação enquanto evidente produtor de pesquisa 

aplicada e inovações tecnológicas (PACHECO; PEREIRA; SOBRINHO, 2010). 

Segundo Jardim (2015), há instâncias externas que envolvem a governança 

nos Institutos Federais como o Ministério da Educação juntamente com suas 

secretarias: Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC, 

Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior – SERES, Secretaria 

de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SECADI; 

Tribunal de Contas da União. 

Ainda segundo Jardim (2015), há também instâncias internas como Conselho 

Superior – CONSUP, Colégio de Dirigentes, Alta Administração: Reitoria 

(Reitor/Pró-reitores/Direções Gerais de campi). Têm-se também Instâncias Internas 

de Apoio: Ouvidoria/e-SIC, Comissões Permanentes, Colegiados de campi, 

Auditoria Interna, Comissões Temporárias e Comitês Assessores. 

Pode-se dizer que gerir uma instituição de ensino é uma tarefa árdua, devido 

a sua complexidade causada pelas legislações brasileiras, regulamentação e 

avaliação dos órgãos governamentais que controlam toda esfera educacional no 

Brasil.  

Nesta pesquisa, o foco são os IF‟s Goiás, Goiano e Amazonas. A seguir, 

serão apresentados os setores responsáveis pela TI e como estão organizados os 

comitês de TI destes Institutos. 
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4.2 Tecnologia da Informação no Instituto Federal de Goiás/IFG 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás/IFG possui 

além da Reitoria, oito campi distribuídos em Goiânia, Jatai, Inhumas, Uruaçu, 

Itumbiara, Luziânia, Formosa e Anápolis. Tem por finalidade formar e qualificar 

profissionais para os diversos setores da economia, bem como realizar pesquisas e 

promover o desenvolvimento tecnológico de novos processos, produtos e serviços, 

em estreita articulação com os setores produtivos e com a sociedade (PDTI, 2016). 

Para alcançar esses objetivos, é necessário que haja um alinhamento entre as 

estratégias organizacionais e os planos da área de Tecnologia da Informação.  

De acordo com a Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), o responsável 

da TI é a própria DTI, tem a função de: 

De acordo com a sua MISSÃO - Contribuir para o alcance dos objetivos 

institucionais, promovendo a eficácia dos processos organizacionais, o 

desenvolvimento das pessoas, da ciência e da tecnologia através de serviços e 

soluções de Tecnologia da Informação. 

De acordo com a sua VISÃO - Ser reconhecido no IFG como uma unidade 

estratégica de referência no provimento de serviços e soluções tecnológicas com 

confiabilidade, qualidade e segurança. 

De acordo com seus VALORES - Comprometimento: atuação com 

dedicação, empenho e envolvimento em suas atividades; Confiabilidade: assegurar 

a confiabilidade dos serviços de TI ofertados; Cooperação: trabalho em equipe, 

compartilhando responsabilidades e resultados; Criatividade e Inovação: 

apresentar e implementar novas ideias direcionadas à resolução de problemas e 

aperfeiçoamento contínuo dos serviços e processos; Eficiência: entrega da solução 

de maneira mais produtiva e econômica no uso dos recursos; Ética: atuação sob os 

princípios da honestidade, integridade, transparência, lealdade e dignidade; e 

Respeito: reconhecimento e aceitação das diferenças entre as pessoas, tratamento 

com presteza e cordialidade. 

Na figura 13 é apresentada a organização da área de TI do IFG: 
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Figura 13 – Organização da área de TI do IFG. 

 

Fonte: PDTI do IFG (2016). 

A Diretoria de TI do Instituto Federal de Goiás está ligada à Pró-Reitoria de 

Desenvolvimento Institucional e possui quatro coordenações e uma gerência, todos 

a serviço do Instituto no que diz respeito a TI. Além da Diretoria de TI, pertencente 

à uma das Pró-Reitorias, existem também a Coordenação de Administração de TI 

que estão localizadas em cada Campus, sendo subordinadas a Diretoria Geral do 

campus. 

4.2.1 Organização do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação do 

IFG 

O Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI) do IFG foi instituído 

pela Portaria nº 937, de 08 de novembro de 2011, tem por finalidade o alinhamento 

das ações de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) ao disposto no Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI), o qual é de responsabilidade do CGTI e 

está vinculado a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODIN). O CGTI 

é um dos responsáveis, além do Conselho Superior e da Comissão de Elaboração 

do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) pelo projeto de elaboração do 

PDTI, documento responsável por nortear e acompanhar a atuação da área de TI, 

definindo objetivos estratégicos e as ações para implementá-los (PDTI, 2016). 

O CGTI de acordo com a Portaria nº 1309, de 25 de julho de 2014, possui 

natureza consultiva e deliberativa e é responsável pela determinação das ações 
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prioritárias da DTI da Reitoria, considerando as orientações contidas na Instrução 

Normativa nº 04 da Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (IN 04/2008 SLTI/MPOG) e 

também em atendimento à Estratégia Geral de Tecnologia da Informação do SISP 

(EGTI) 2013-2015, tais como: 

 Determinar as prioridades dos programas de investimentos em 

Tecnologia de Informação de forma integrada com as estratégias e as 

prioridades da organização; 

 Deliberar sobre políticas e diretrizes relativos à Tecnologia da 

Informação; 

 Elaborar a proposta do Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação/PDTI; 

 Aconselhar sobre o direcionamento estratégico; 

 Monitorar o estado atual dos projetos e resolver conflitos de recursos; 

 Monitorar níveis de serviços e suas melhorias. 

A tabela 1 apresenta os profissionais que compõem o CGTI do IFG de acordo 

com o Regimento Interno publicado na Portaria nº 1563 de 01 de setembro de 

2014. 

Tabela 1 – Composição do CGTI do IFG. 

Item Função Cargo/Coordenação 

1 Presidente Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional (PRODIN) 

2 Membro nato Pró-Reitor de Ensino (PROEN) 

3 Membro nato Pró-Reitor de Administração (PROAD) 

4 Membro nato Diretor Executivo (DE) 

5 Membro nato Diretor de Tecnologia da Informação (DTI) 

6 Membro nato 
Gerente de Desenvolvimento e Administração de Sistemas de 
Tecnologia de Informação 

7 Membro nato Componentes do Colégio de Dirigentes/CODIR – Eleitos pelo 
colegiado. 8 Membro nato 

Fonte: Regimento Interno do CGTI do IFG (2017b). 

O Comitê Gestor de TI do IFG é composto por três pró-reitorias das cinco 

existentes, as quais são: Desenvolvimento Institucional (PRODIN), Ensino 

(PROEN) e Administração (PROAD). É composto também por dois membros do 

Órgão Superior do Instituto: Colégio de Dirigentes (CODIR) e pela Diretoria 

Sistêmica: Diretor de Tecnologia da Informação e por uma de suas coordenações, 

Gerente de Desenvolvimento e Administração de Sistemas de Tecnologia da 

Informação. A quantidade de membros está de acordo com o indicado pela 
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literatura (5 a 10 membros), porém a pesquisa tem mostrado que os IF‟s “fogem” 

da regra neste quesito, uma vez que os comitês de TI possuem mais de 10 

membros, a avaliação do TCU quanto a Governança de TI tem mostrado melhor 

resultado. O Instituto Federal de Goiás ficou classificado na avaliação do 

iGovTI/2016 realizado pelo TCU como “Básico” (por 0,01 não ficou classificado 

como “Intermediário”). Apesar de positivos retornos quanto o envolvimento de seu 

comitê de TI nos assuntos de TI, não obteve boa classificação no iGovTI/2016. 

Percebeu-se um ponto em comum entre os IF‟s que tiveram boa e má avaliação da 

Governança de TI: “Não é feita campanha para disseminar o papel do comitê de TI 

na Instituição”. Todos afirmaram que “Não é feito”, e pouca “Consciência da Alta 

administração da necessidade do comitê de TI para Governança de TI”; dos IF‟s 

que foram classificados como “Intermediário”, apenas o IF que teve melhor 

pontuação entre os IF‟s respondeu de maneira positiva neste quesito (Questionário 

1). 

Outro item observado é o presidente do CGTI, sendo um Pró-Reitor de 

Desenvolvimento Institucional, pode-se dizer que foi uma boa escolha segundo o 

que consta na literatura, pois não está a cargo do Diretor de TI e sim de um dos 

pró-reitores (alta administração) Todavia, oscila entre Diretor de TI e Pró-Reitores a 

presidência dos comitês de TI dos IF‟s, onde a Governança de TI teve avaliação 

“Intermediária”. Pode-se concluir que os Diretores de TI provavelmente possuem 

conhecimentos de negócio. 

4.3 Tecnologia da Informação do Instituto Federal Goiano/IF 

Goiano 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano/IFGoiano tem 

a finalidade de nortear e contribuir decisivamente para a melhoria qualitativa e 

quantitativa das áreas estratégicas da instituição, tais como o ensino, a pesquisa e 

a extensão, a gestão de pessoas, a tecnologia da informação, a administração e a 

infraestrutura, tendo como foco principal o cumprimento da missão institucional. O 

IF Goiano além da Reitoria possui oito campi distribuídos em Ceres, Iporá, 

Morrinhos, Rio Verde, Urutai, Trindade, Posse e Campos Belos (PDI IF Goiano, 

2009).  

A Tecnologia da Informação neste Instituto é de responsabilidade da Diretoria 
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de Gestão de Tecnologia da Informação (DGTI). A TI serve de suporte às 

atividades acadêmicas e administrativas. No contexto acadêmico, são instrumentos 

de pesquisa, coleta e armazenamento de dados, meio de acesso e de difusão da 

informação. No contexto administrativo, serve como instrumento de automação e 

racionalização de processos administrativos e no contexto de gestão, dão suporte 

ao planejamento, acompanhamento, avaliação e controle (PDTI, 2013). 

A DGTI tem o objetivo de coordenar e integrar as ações institucionais na área 

de tecnologia da informação e telecomunicações avaliando e propondo soluções 

adequadas com foco nos objetivos estratégicos do IF Goiano, através da 

implantação de sistema, entrega de serviços/soluções, incentivo e divulgação do 

uso da TI. Possui a seguinte missão, visão e valores: 

Missão – Fornecer soluções de tecnologia da informação inovadoras e de 

alto valor agregado, comprometida com a qualidade e eficiência, garantindo 

segurança e sucesso na realização dos objetivos do IF Goiano. 

Visão – Consolidar-se como uma organização eficiente, reconhecida tanto 

interna quanto externamente pela qualidade e excelência das soluções e 

infraestrutura de TI. 

Valores – Compromisso, responsabilidade, ética, eficiência, eficácia e 

promover a inovação. 

A figura 14 apresenta o organograma da Diretoria de Gestão da Tecnologia 

da Informação, como segue abaixo. 

Figura 14 – Organograma da Diretoria de Gestão da TI do IFGOIANO. 

 

Fonte: IFGoiano (2015). 

A diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação do Instituto Federal 
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Goiano possui quatro coordenações e é subordinada a Pró-Reitoria de 

Desenvolvimento Institucional. Não consta no organograma acima, mas cada 

campus do Instituto possui Coordenações de TI que estão ligadas a Direção Geral 

de cada campus. 

4.3.1 Organização do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação do 

IFGOIANO 

Segundo o Regimento Interno do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação 

do IFGoiano, o CGTI é um órgão colegiado de natureza consultiva, propositiva e de 

caráter permanente, instituído pela Resolução nº 030 de 13 de Setembro de 2011, 

em conformidade com a orientação da Instrução Normativa Nº 4 de 19 de maio de 

2008, Art. 4º, item IV do Parágrafo Único, e Instrução Normativa Nº 4 de 12 de 

novembro de 2010, é responsável por alinhar os investimentos de Tecnologia da 

Informação com os objetivos estratégicos e apoiar a priorização de projetos a 

serem atendidos, e tem por finalidade auxiliar a Instituição na tomada de decisões 

relacionadas à Tecnologia da Informação. 

O Comitê Gestor de Tecnologia da Informação é constituído pelo Diretor de 

Gestão de Tecnologia da Informação, a quem cabe a presidência, um Secretário 

Executivo escolhido entre os membros do comitê, um representante de cada Pró-

Reitoria e um representante da Coordenação de TI de cada campus ou 

equivalente. Na ausência do Presidente, a coordenação ficará a cargo do 

Secretário Executivo, e na ausência deste, será designado pelo Comitê um 

coordenador pro tempore dentre os seus membros. A composição dos membros do 

CGTI é revista anualmente, com possibilidades de revogação de participação, 

adesão de novos ou manutenção de membros já existentes. 

São atribuições do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação do IFGoiano: 

I - Estabelecer a política e as diretrizes de Tecnologia da Informação para a 

melhoria contínua da gestão, alinhamento à missão, às estratégias e às metas 

Institucionais;  

II - Propor o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), observadas 

as diretrizes estabelecidas na política de Tecnologia da Informação definidas pela 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI no âmbito do Sistema 

de Administração dos Recursos de Informática - SISP e as diretrizes estabelecidas 
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pelo Comitê Executivo do Governo Eletrônico, respeitadas as peculiaridades 

técnicas e funcionais do IF Goiano;  

III - Analisar, supervisionar e priorizar, em conformidade com as políticas do IF 

Goiano e de seu Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI, o 

planejamento anual de aquisições, contratações e serviços de Tecnologia da 

Informação;  

IV - Estabelecer estratégias e diretrizes relacionadas à gestão dos recursos 

de informação e tecnologias associadas, promover a sua implementação e zelar 

pelo seu cumprimento;  

V - Propor a criação de grupos de trabalho e/ou subcomitês para auxiliarem 

nas decisões do Comitê, definindo seus objetivos, composição, regimento e prazo 

para conclusão de seus trabalhos, quando for o caso;  

VI - Propor alterações em seu Regimento Interno.  

A tabela 2 apresenta os profissionais que compõe o comitê de TI do 

IFGOIANO. 

Tabela 2 – Composição do CGTI do IFGOIANO. 

Item Função Cargo/Coordenação 

1 Presidente Diretor de Tecnologia da Informação (DTI) 

2 Membro nato Pró-Reitoria de Administração (PROAD) 

3 Membro nato Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) 

4 Membro nato Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) 

5 Membro nato Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação(PPGI) 

6 Membro nato Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional (PRODIN) 

7 Membro nato 

Um representante da Coordenação de TI de cada campus ou 
equivalente 

Fonte: Regimento Interno do CGTI do IFGOIANO (2011). 

O IF Goiano atende o recomendado quanto a composição, já que possui 

membros da alta administração (pró-reitores) e o Diretor de TI, mas assim como os 

comitês de TI dos IF‟s que não tiveram boa avaliação na Governança de TI pelo 

TCU em 2016, os comitês têm focado em grande números de profissionais da área 

de TI, principalmente quando se trata de representantes de campi, pode-se dizer 

que isso é uma falha quanto a escolha de representantes dos campi, já quanto o 

número de membros segundo a literatura não está de acordo com o recomendado, 

por possuir 19 membros no total. Embora se trate dum item em completo 

desacordo com as recomendações sugeridas na revisão de literatura, uma vez que 

comitês de TI no qual a avaliação da Governança de TI obteve o status de 
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“Intermediário” são comitês compostos por bastantes membros devido a 

abrangência dos campi, pode-se dizer que o IFGoiano está na direção certa, mas 

deve focar na participação dos Diretores Gerais, não da Coordenação de TI. 

4.4 Tecnologia da Informação no Instituto Federal Do 

Amazonas/IFAM 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas /IFAM 

atua em todos os níveis e modalidades da educação profissional, primando pela 

formação humana e cidadã como pressuposto básico à qualificação para o 

exercício do trabalho, bem como, sinalizando a necessidade de formação e 

capacitação permanente das demandas dos profissionais articulada ao mundo do 

trabalho, com o compromisso voltado para o desenvolvimento integral do cidadão 

trabalhador. O IFAM oferece Educação Profissional nos níveis Básico, Técnico e 

Tecnológico, além das Licenciaturas, Bacharelados e Pós-Graduação Lato e Stricto 

Sensu. 

 Possui dez campi, sendo sete campi (Coari, São Gabriel da Cachoeira, 

Presidente Figueiredo, Lábrea, Maués, Tabatinga e Parintins) no interior do estado 

e três na capital (Manaus Centro, Manaus Distrito Industrial e Manaus Zona Leste), 

além da Reitoria. 

Segundo as informações coletadas no site do IFAM, a Tecnologia da 

Informação é de responsabilidade da Diretoria de Gestão de Tecnologia da 

Informação (DGTI), que atua propondo políticas e diretrizes na área de TI, 

buscando normatizar a metodologia de desenvolvimento de sistemas 

informatizados, prover sistemas e infraestrutura de TI adequados aos campi, zelar 

pela eficácia dos processos operacionais utilizando-se de tecnologia adequada, 

controlar e orientar a aplicação e uso de softwares na Instituição e, propor e 

acompanhar a implantação de projetos de melhoria de infraestrutura e sistemas 

relativos à área de informatização da Instituição. 

A DGTI é responsável também por manter o parque tecnológico do IFAM 

atualizado, elaborando e prospectando novas Tecnologias da Informação, visando 

a sua aplicação para o desenvolvimento do IF, buscando desta forma otimizar as 

operações de trabalho na Organização através da Tecnologia da Informação, 

dentre outras atribuições definidas pelo Regimento Geral do IFAM. 
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Na figura 15 é apresentada a estrutura organizacional da unidade de TI do 

IFAM. 

Figura 15 – Estrutura organizacional da unidade de TI do IFAM. 

 
Fonte: IFAM (2017). 

A Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DGTI) do Instituto 

Federal do Amazonas possui quatro coordenações e um departamento, subordina-

se em conjunto com o IF de Goiás e Goiano à Pró-Reitoria de Desenvolvimento 

Institucional (PRODIN). Não está no organograma, mas cada Campus possui 

Coordenações de TI que estão subordinadas a Direção Geral dos campus. 

As DGTI dos três IF‟s também prestam suporte às coordenações de TI dos 

campus no que diz respeito aos assuntos voltados para TI. 

4.4.1 Organização do Comitê Executivo de Tecnologia da Informação 

do IFAM 

O Comitê Executivo de Tecnologia da Informação (CETI) foi criado pela 

portaria nº 489 GR/IFAM de 06 de maio de 2011 é de natureza Consultiva e de 

caráter permanente aprovado pelo CONSUP do IFAM. Segundo o Regimento 

Interno do comitê, são atribuições do CETI: 

I. Propor e executar a Política de Tecnologia da Informação do IFAM, por 

meio de um plano integrado de ações, considerando o Planejamento 

de Desenvolvimento Institucional do IFAM e orientações do Governo 

Federal. 

II. Acompanhar em conjunto com a Pró-Reitoria de Administração 

(PROAD), a execução do orçamento relacionado a TI para os campi do 

IFAM, de tal forma que o emprego dos recursos financeiros ocorra 

sempre de forma eficiente e eficaz, evitando retrabalho e investimentos 

desnecessários;  
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III. Aprovar as políticas e diretrizes para o Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação (PDTI) do IFAM;  

IV. Definir prioridades na formulação e execução de planos e projetos 

relacionados a TIC para o IFAM;  

V. Formular, implementar, monitorar e avaliar a gestão da Política de 

Tecnologia da Informação (PTI);  

VI. Avaliar os sistemas de informação e comunicação do IFAM e propor 

suas atualizações, revisões e desativações;  

VII. Recomendar padrões e procedimentos técnicos e operacionais no uso 

da Internet, da Intranet e da Extranet;  

VIII. Estabelecer mecanismos de coleta, organização e disseminação de 

informações sobre os serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC), bem como dos sistemas e tecnologias existentes 

no mercado e de interesse para o IFAM;  

IX. Aprovar projetos de capacitação e de treinamento na área de TICs 

demandados pela Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP);  

X. Recomendar adoção de metodologias de desenvolvimento de sistemas 

no IFAM.  

XI. Recomendar procedimentos para criação e manutenção de inventário 

dos principais softwares, base de dados e hardware;  

XII. Formular e implementar o processo de gestão e contratação de 

soluções de TICs, conforme a Instrução Normativa nº 04/2010, da 

SLTI;  

XIII. Estabelecer políticas de minimização dos riscos e do aumento no nível 

de segurança das informações do IFAM, conforme regulamentação 

interna;  

XIV. Recomendar a criação de grupos de trabalho e câmaras técnicas para 

encontrar soluções diante de exigências suscitadas pelo IFAM e/ou 

pelo Governo Federal.  

XV. Participar de fórum de debates com instituições que desenvolvam 

projetos de pesquisa ou estudos sobre informação, informática e 

comunicações, bem como ser órgão difusor dessas participações junto 

ao IFAM;  
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XVI. Divulgar um cronograma de atividades do comitê para o exercício, 

sempre na primeira sessão ordinária do CETI;  

XVII. Propor alterações em seu Regimento Interno. 

A tabela 3 apresenta os profissionais que compõem o CET do IFAM: 

Tabela 3 – Composição do CETI do IFAM. 

Item Função Cargo/Coordenação 

1 Presidente Diretor de Gestão de Tecnologia da Informação (DGTI) 

2 
Membro nato 
 

Representante da Pró-Reitoria de Planejamento e 
Administração 

3 Membro nato Representante da Pró-Reitoria de Ensino 

4 Membro nato 

Representante da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-
Graduação e Inovação 

5 Membro nato 
Representante da Pró-Reitoria de Desenvolvimento 
Institucional 

6 Membro nato Representante da Pró-Reitoria de Extensão 

7 Membro nato Representante dos Diretores Gerais de campi 

8 Membro nato Representante dos docentes 

9 Membro nato Representante dos técnicos administrativos 

10 Membro nato Representante da Diretoria de Gestão de TI 

Fonte: Regimento Interno do CETI/IFAM (2011). 

O CETI do IFAM é composto pelo Diretor de Gestão de TI, que preside o 

comitê, por representantes das cinco Pró-Reitorias existentes e representante dos 

Diretores Gerais dos campi, dos docentes, dos técnicos administrativos e um 

membro da Diretoria de Gestão de TI. No que diz respeito a composição e 

quantidade de membros, o CETI do IFAM atende o recomendado pela literatura, 

uma vez que é composto por membros da alta administração (pró-reitores e 

diretores gerais) e CIO (Diretor de Gestão de TI); no que diz respeito aos membros, 

está a atender o recomendado (entre 5 e 10 membros). O CETI do IFAM faz parte 

dos IF‟s que apresentaram classificação “Intermediária” quanto a Governança de TI 

na avaliação feita pelo TCU. Da mesma sorte que os comitês de TI dos demais 

IF‟s, que apresentaram esta classificação, este também conta com a participação 

dos Diretores Gerais de campi e apresenta mais de 10 membros em sua 

composição. A presidência do comitê não atende o recomendado pela literatura, já 

que é presidido pelo Diretor de Gestão de TI, mas vale lembrar que o colegiado 

pode ser presidido pelo Diretor de Gestão de TI desde que este tenha 

conhecimento de negócios. 
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4.5 Dados Sócio-Demográficos Colhidos na Pesquisa 

Foram encaminhados, via e-mail, 220 convites para os membros do comitê de 

TI dos 38 (trinta e oito) IF‟s. As informações e opiniões foram coletadas por meio de 

dois questionários (Apêndices A e C) através da ferramenta eletrônica 

SurveyMonkey e GoogleForm. No questionário 1, atenderam ao convite 27 

membros do comitê de TI, a maioria composta por profissionais de TI. Participaram 

da pesquisa 19 Institutos, tendo uma taxa de participação de 54,28% considerada 

uma amostra aceitável. No questionário 2, atenderam ao convite 36 membros do 

comitê de TI, hegemonia composta por profissionais de TI. Participaram da 

pesquisa 30 Institutos, tendo uma taxa de participação de 85,71% considerada uma 

amostra aceitável. 

4.5.1 Cargo de Confiança dos Participantes 

A Tabela 4 apresenta um agrupamento das ocupações dos participantes do 

questionário 1 e 2 de acordo com os seus cargos de confiança. Dos 27 

participantes do questionário, 02 não preencheram suas ocupações. A maioria dos 

respondentes são Diretores de TI. Têm-se, portanto, representados nesta pesquisa 

o seguinte: 

Tabela 4 – Ocupação dos participantes. 
 

Fonte: O autor (2017). 

No questionário 2, a maioria dos respondentes também foram profissionais de 

Ocupação 
Questionário 1 Questionário 2 

Qtd % Qtd % 

Diretor de TI 10 37 16 44,44 

Coordenador de TI 6 22 2 5,56 

Coordenador de Sistemas 3 11 3 8,33 

Coordenador de Logística de TIC 1 4 0 0 

Diretor de Desenvolvimento Educacional 1 4 0 0 

Chefe de Núcleo de TI 1 4 0 0 

Coordenador de Governança de TI 1 4 1 2,78 

Coordenador de Relações Externas 1 4 0 0 

Pró-Reitor de Administração 1 4 1 2,78 
Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-
Graduação 

0 0 
1 2,78 

Pró-Reitor de Planejamento 0 0 2 5,56 

Pró-Reitor de Administração 0 0 1 2,78 
Pró-Reitor de Extensão 0 0 1 2,78 
Assessor de TI 0 0 1 2,78 
Outro 0 0 7 19,44 

Em branco 2 6 0 0 

Total 27 100 36 100 
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TI, neste questionário houve mais representantes das Pró-Reitorias e isso é ótimo 

para pesquisa, pois permite identificar se há muita divergência de opiniões de FCS 

em comparação com os profissionais de TI. Infelizmente, devido à limitação do 

googleform não foi possível identificar a ocupação dos participantes que 

selecionaram como “outro”, pois não era disponibilizado o preenchimento nesta 

opção. O questionário 2 teve maior número de resposta devido ao tempo que foi 

mais longo para ser respondido e também pelo questionário ter sido enviado 

também pelo e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão), 

além do e-mail. 

4.5.2 Cargo dos Participantes da Pesquisa 

A tabela 5 apresenta os cargos dos participantes do questionário 1 e 2, 

lembrando que todos são membros do comitê de TI. A maioria dos respondentes 

são Analistas de TI, os quais ocupam o cargo de confiança de Diretores de TI. Esta 

não é uma realidade só nos Institutos Federais, mas também nas demais 

Organizações Públicas. 

Tabela 5 – Cargo dos participantes da pesquisa. 
 

Cargo 
Questonário1 Questionário2 

Qtd % Qtd % 

Analista de TI 16 59 15 41,67 

Técnico de TI 4 15 4 11,11 

Docente 2 7 12 33,33 

Tecnólogo em TI 1 4 1 2,78 

Assistente em Administração 1 4 2 5,56 

Contador 1 4 0 0 

Técnico de Laboratório 0 0 1 2,78 

Em Branco 2 7 0 0 

Outro 0 0 1 2,78 

Total 27 100 36 100 

Fonte: O autor (2017). 

No questionário 2, também teve mais participação de Analista de TI, mas 

houve um considerável aumento na participação de Docentes, que estão divididos 

entre ocupantes das Pró-Reitorias e da Diretoria de Gestão de TI. 

4.5.3 Pró-Reitorias Participantes da Pesquisa 

A tabela 6 apresenta o quantitativo das Pró-reitorias e dos campi que 

participaram da pesquisa, sendo grande parte da Pró-reitoria de Desenvolvimento 
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Institucional. 

Tabela 6 – Pró-reitorias/Campi participantes da pesquisa. 

Fonte: O autor (2017). 

Uma vez que os setores ligados a TI estão conectados a Pró-reitoria, em 

ambos os questionários houve grande participação da Pró-Reitoria de 

Desenvolvimento Institucional.  

4.5.4 Natureza dos Comitês de TI 

A tabela 7 apresenta a natureza dos comitês de TI existentes nos IF‟s. O 

resultado baseou-se na análise documental feita nos PDTI, Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e Regimento Interno dos Comitês de TI. 

Tabela 7 – Natureza dos comitês de TI. 

Natureza do comitê de TI 

Análise 
Documental 

Qtd % 

Consultiva 17 70,83 

Deliberativa 5 20,83 

Ambos 2 8,33 

Total 24 100 

Fonte: O autor (2017). 

. Pode-se notar que a grande maioria é do tipo Consultiva, não podendo ter a 

liberdade de decidir sobre assuntos relacionados a TI, mas opinar. Somente sete 

institutos tem a natureza deliberativa. Entretanto, o fato de ser Consultiva não é um 

obstáculo para boa atuação do comitê, desde que este exerça seu papel e tenha o 

apoio e reconhecimento da Alta Administração sobre sua importância para a 

Governança de TI. 

4.5.5 Tempo de Experiência dos Participantes da Pesquisa 

Na tabela 8 é apresentado o tempo de experiência profissional dos 

participantes do questionário 2. 

Pró-Reitoria/Campi 
Questionário 1 Questionário 2 

Qtd % Qtd % 

Desenvolvimento Institucional 16 59 28 77,78 

Campi 7 26 1 2,78 

Extensão 1 4 2 5,56 

Planejamento e Administração 1 4 1 2,78 

Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação 0 0 1 2,78 

Outro 0 0 3 8,33 

Em Branco 2 7 0 0 

Total 27 100 35 100 
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Tabela 8 – Tempos de experiência profissional. 

Tempo de Experiência Profissional Qtd % 

2 a 5 anos 2 5,56 

6 a 10 anos 14 38,89 

11 a 15 anos 6 16,67 

Mais de 15 anos 14 38,89 

Total 36 100 

Fonte: o Autor (2017). 

No questionário 2, verificou-se que a maior parte dos participantes possui 

mais de 15 anos (38,89%) de experiência e de 6 a 10 anos (38,89%) de 

experiência profissional somando o tempo de experiência no Instituto e nas 

profissões anteriores ao Instituo. A minoria tem de 2 a 5 anos (5,56%) e 11 a 15 

anos (16,67%). Pode-se perceber a partir deste resultado que os participantes do 

questionário 2, que trata da identificação dos FCS dos comitês de TI, são 

profissionais experientes. 

4.6 Fatores Avaliados na Governança de TI 

 

É importante conhecer como está a situação da Governança de TI nos IFs, a 

fim de identificar se o comitê de TI está atuando como deveria ou se tem alguma 

relação com a efetividade da Governança de TI. 

A avaliação foi realizada pelo TCU em 2016 onde teve como resultado baixo 

índice de Governança de TI nos Institutos de Ensino, bem como em toda APF. 

Nesta pesquisa, obteve-se o Relatório do Resultado Individual do Levantamento de 

Governança de TI 2016 de 28 Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, segundo a fórmula do Cálculo Amostral, onde foi utilizado 5% de taxa 

de erro e 95% de grau de confiança, 73,68% dos Institutos enviaram a avaliação 

individual, tornando a amostra válida, os demais afirmaram ainda não ter recebido 

do TCU o Relatório Individual. A Governança de TI foi avaliada de acordo com os 

princípios da Governança de TI prescrito pelo COBIT 5 e ISO/IEC 38500, além de 

leis, regulamentos e modelos internacionais de boas práticas. O foco da avaliação 

foi: Liderança da Alta Administração, Controles de Gestão, Informações, Pessoas, 

Processos e Resultados de TI. Embora estes tenham sido os itens avaliados, é 

importante pontuar que existem outros fatores que definem uma Governança de TI 

eficaz; estes foram selecionados por serem considerados como práticas de maior 

relevância e aplicáveis ao maior número possível de organizações. A fórmula do 
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iGovTI/2016 encontra-se no Anexo B. Abaixo, o gráfico 1 com o resultado da 

avaliação dos IF‟s, onde Inicial (indica baixo adesão às práticas de governança e 

de gestão de TI), Básico (indica que existe um pouco mais de adesão às práticas 

de governança e de gestão de TI em comparação ao Inicial), Intermediário 

(próximo de estar com grande adesão as boas práticas de governança e de gestão 

de TI) e Aprimorado (são grandes as chances de que a TI otimize sua contribuição 

para o alcance dos resultados organizacionais). 

O Apêndice I apresenta o quadro dos conceitos obtidos pelos IF‟s no 

iGovTI/2016 avaliados pela presente pesquisa. O gráfico 1 apresenta a 

consolidação do resultado da avaliação dos 28 IF‟s que informaram o resultado de 

suas avaliações enviadas pelo TCU. 

Gráfico 1 – Resultado da Avaliação de Governança de TI 2016 realizado pelo TCU. 

 

Fonte: Dados obtidos do levantamento do iGovTI/2016 (TCU). 

Quando se faz comparação com os anos anteriores, pode-se dizer que houve 

uma certa evolução na governança de TI na APF, porém é preciso que haja maior 

desenvolvimento, uma vez que muitas organizações encontrem-se aquém dos 

modelos estabelecidos por referências em vários aspectos. No resultado do 

iGovTI/2016, a maioria (57%) foi classificada como “Básico”, 21% foi considerada 

“Intermediária”, 21% como “Inicial”, e não houve qualquer organização classificada 

como “Aprimorada”. Dois fatores avaliados são preocupantes a “Liderança (50%)”, 

“Pessoas (46%)” e “Processos (46%)” onde a maioria está classificada como 

“Inicial”, o fator “Estratégias e Planos (61%)” é o que possui melhor resultado, pois 

estão classificados como “Aprimorado”, no entanto ainda há muito para evoluir, é 
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importante frisar que os Fatores avaliados não funcionam de forma isolada, o 

conjunto deve estar em harmonia e funcionando adequadamente. Na sequência, 

segue o detalhe dos aspectos avaliados em cada fator. 

4.6.1 Liderança da Alta Administração 

A avaliação do aspecto de Liderança da alta administração é essencial para 

que se tenha uma governança eficaz, uma vez que os dirigentes são os principais 

responsáveis tanto pela organização como pela TI. Quanto a este fator, os 

Institutos de Ensino não estão bem classificados, pois a maioria (50%) está no 

estado “Inicial” e nenhum Instituto ficou classificado como “Aprimorado”. Tem muito 

para melhorar e isso pode ser um dos fatores para que a Governança de TI não 

esteja com estágio de capacidade Aprimorado, uma vez que o “Líder” da 

organização deve possuir espírito de “Liderança” para saber conduzir qualquer 

organização. No anexo A encontra-se os detalhes dos itens avaliados neste fator.  

4.6.2 Gestão de Estratégias e Planos 

O aspecto Gestão de Estratégias e Planos é voltado para o controle de 

tarefas para alcançar o objetivo da organização; 60% das organizações obtiveram 

o melhor resultado neste fator com classificação “Aprimorado” nos Institutos de 

Ensino. Apesar do bom resultado há muito para melhorar, visto que existem 

Institutos com classificação Inicial e Básico e também devido a estreita relação da 

Gestão e Planos, entre a TI e o Negócio, a pontuação nesse quesito deve ser o 

máximo (1,00) em todos os Institutos. Os detalhes dos itens avaliados neste item 

estão no anexo A. 

4.6.3 Informações 

Este fator é importante para que a informação seja difundida por toda 

organização onde é imprescindível disseminar sobre informação produzidas e 

utilizadas, a fim de mantê-la funcionando e bem governada (DOURADO, 2015; 

Weill e Ross, 2006). O fator “Informações” está classificado na maioria das 

organizações como “Básico”, cerca de 54% nos Institutos pesquisados. Com este 
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resultado, percebe-se que os Institutos estão fracos neste quesito, há muito a ser 

melhorado, apenas 11% estão classificados como “Aprimorados”. 

4.6.4 Gestão de Pessoas 

Este é mais um fator de imensurável importância, haja vista que é necessário  

que pessoas capacitadas e comprometidas tenham de atuar nas atividades a fim 

de que sejam executadas com sucesso, bem como decisões e ações corretivas 

sejam realizadas de forma apropriada. Neste fator, a maioria ficou classificada 

como “Básico” (46%), 43% como “Inicial”, 7% como “Intermediária” e apenas 4% 

como “Aprimorado”. Trata-se, enfim, de mais um item que precisa ter grande 

melhoria para que a Governança de TI seja considerada eficaz, pois dela depende 

o funcionamento efetivo da Governança de TI, uma vez que sem pessoas 

adequados não só a Governança de TI, como a Governança Corporativa não irá 

funcionar. Pode-se considerá-los “braços” e “pés” de ambos. 

4.6.5 Gestão de Processos 

O fator Processo dita as responsabilidades da alta direção para avaliação, 

direcionamento e monitoração do uso dos ativos de TI para criação de valor, lida 

também com o estabelecimento das responsabilidades em termos de valor para a 

organização, fatores de risco e recursos, além da transparência da TI para as 

partes interessadas (COBIT 5, 2012). A partir do conceito pode-se perceber que 

este fator lida com o desenvolvimento das atividades de TI como um todo, ou seja, 

deve estar alinhada com o negócio. Infelizmente, a grande maioria está classificada 

como “Inicial” em 46% e “Básico” em 46%, como “Intermediária” 7%, e nenhum dos 

Institutos obteve a classificação de “Aprimorada”.  

4.6.6 Resultados de TI 

O fator “Resultado” está relacionado ao cumprimento do que foi planejado e 

serviços que estão sendo executados. Neste fator, a maioria está como “Básico” 

(43%), 32% como “Inicial”, 14% como “Intermediário” e 11% como “Aprimorado”. 

Trata-se de mais um fator que precisa de melhoria urgentemente, pois a análise 

dos dados coletados aponta para uma longa distância do ideal.  
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De maneira geral, a Governança de TI não está demonstrando ser eficaz nos 

28 Institutos Federais avaliados, pois 6 IF‟s ficaram classificados como “Inicial, 6 

como “Intermediário”, 16 como “Básico”, e não houve Instituto com classificação 

“Aprimorado”. A avaliação que o TCU realiza tem incentivado a melhoria na 

Governança de TI, de acordo com o PDTI dos IF‟s, onde é citado “obter boa 

avaliação no iGovTI”; provavelmente, atribua-se ao fato da iminente divulgação da 

informação, a preocupação por parte dos IF‟s em estar bem colocados nas 

avaliações bienais realizadas pelo TCU. 

4.7 Atuação dos Comitês de TI nos Institutos Federais 

No questionário 1, como também na análise documental, procurou-se avaliar 

o envolvimento dos comitês de TI na Governança de TI, a partir de suas 

participações ou atuações nos três mecanismos de Governança de TI que são, 

segundo Weill e Ross (2006), considerados eficazes quando são implementados 

em conjunto, a saber: Estrutura de tomadas de decisão, Processos de Alinhamento 

e Abordagem de Comunicação. 

4.7.1 Estrutura de Tomada de Decisão 

Este mecanismo é de suma importância para a governança de TI. Uma vez 

que define responsáveis pela tomada de decisão de TI, o Comitê de TI compõe 

parte desta estrutura. É da avaliação deste comitê como estrutura de tomada de 

decisão que será apresentada a seguir: 

A aplicação do questionário 1 e a análise documental foram realizados a fim 

de evidenciar a presença dos comitês de TI nos Institutos Federais de Ensino, sua 

composição, quem o preside e o número de membros. A tabela 9 apresenta a 

quantidade de comitês de TI existentes e instituídos formalmente. 

Tabela 9 – Comitê de TI instituído formalmente. 

O Instituto dispõe de um comitê de TI 
formalmente instituído? 

Análise documental 

Qtd % 

Sim 35 92,11 

Não 1 2,63 

Desconheço 0 0 

Outras denominações 2 5,26 

Total 38 100 

Fonte: O autor (2017). 

Por meio da análise documental realizada com 38 IF‟s, dos quais um não 
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possui comitê de TI, um possui Câmara de TI e uma Comissão de TI (com as 

mesmas atribuições dum comitê de TI) e 35 possuem comitê de TI formalmente 

instituído. Com isto, pode-se dizer que houve resultado do Acórdão nº 1603/2008-

TCU, onde uma de suas recomendações foi a criação do Comitê de TI. Foi 

constatado também que a maior parte dos comitês de TI dos IF‟s foram 

implantados no ano de 2011.  

Há diferentes denominações de nomes dados aos Comitês de TI em cada IF, 

porém as atribuições e responsabilidades são bem parecidas. A partir da análise 

documental feita em 34 institutos é apresentado as nomenclaturas conferidas aos 

comitês de TI nos IF‟s na tabela 10.  

Tabela 10 – Denominações dos Comitês de TI. 

Denominações dadas ao Comitê de TI Qtd % 

Comitê Gestor de Tecnologia da Informação 18 51 

Comitê de Tecnologia da Informação 8 23 

Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação 4 11 

Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação 2 6 

Comitê Executivo de Tecnologia da Informação 1 3 

Comitê Diretivo de Tecnologia da Informação e Comunicação 1 3 

Comitê Gestor Central de Tecnologia da Informação 1 3 

Total 35 100 

Fonte: O autor (2017). 

Os estudos estatísticos apontam que 51% dos Institutos nomeiam o comitê de 

TI de “Comitê Gestor de Tecnologia da Informação” sendo que comumente 

denominam de Comitê de TI na literatura revisada.  

É importante também conhecer os presidentes dos comitês de TI, uma vez 

que assumem um papel decisivo no colegiado. A tabela 11 e o gráfico 2 

apresentam quem é o mais indicado para presidir os comitês de TI nos IF‟s.  

Tabela 11 – Presidentes dos Comitês de TI. 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2017). 

Cerca de 77% dos Comitês de TI é presidido pelo Diretor de Gestão de TI, 

Cargo do presidente do Comitê 
de TI 

Qtd % 

Diretor de Gestão de TI 20 77 

Reitor 5 19 

Pró-Reitor de Desenvolvimento 
Institucional 

1 4 

Total 26 100 

Gráfico 2 – Presidentes dos Comitês de TI. 
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que normalmente é um Analista de Tecnologia da Informação, 19% dos Comitês de 

TI por um Reitor, e 4% por um Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional. Este 

resultado foi obtido a partir da análise documental feita em 26 IF‟s. 

Segundo Dourado (2015), ISACA (2012) e Cunha (2012), o comitê deve ser 

presidido por um executivo de negócio ou membro da alta administração, o que 

não cabe ao Diretor de Gestão de TI, mas um dos Pró-Reitores, Reitor ou Diretor 

Geral de campi, posto que compõem a Alta Administração dos IF‟s, logo, a maioria 

dos IF‟s não está alinhada com as sugestões e direcionamentos garimpados pela 

literatura. 

Em contrapartida, Weill e Ross (2006) afirmam que o CIO, e no caso dos IF‟s 

equivale ao Diretor de Gestão de TI, pode desempenhar o cargo de presidente do 

comitê de TI desde que seja familiar com a linguagem de negócios. A partir dos 

resultados obtidos, aconselha-se que se faça esclarecimentos quanto esse assunto 

para que haja a indicação do profissional mais apropriado para presidir o comitê de 

TI. 

A necessidade de o presidente ser um executivo de negócio ou um membro 

da alta administração se deve ao fato de que a responsabilidade do comitê de TI 

transcende em apenas gerir TI, pois o comitê é responsável por efetivar a 

Governança de TI. Vale salientar que é de extrema importância que o Diretor de 

Gestão de TI faça parte do Comitê, porém em se tratando da presidência, não é 

considerado o profissional mais apropriado para o cargo. Outro item relevante a 

saber é quais profissionais fazem parte do comitê de TI nos IF‟s. A pesquisa 

documental foi feita em 29 institutos. Na tabela 12 estão listados os profissionais 

que compõem o comitê de TI. 

Tabela 12 – Profissionais que compõem o comitê de TI. 

Profissional Qtd 

Diretor de Gestão de TI 29 

Pró-Reitoria de Extensão 28 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação 28 

Pró-Reitoria de Ensino 28 

Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional 26 

Pró-Reitoria de Administração 26 

Coordenação de TI dos campi 17 

Coordenação de TI – Reitoria 12 

Diretoria de Gestão de Pessoas 11 

Diretor Geral de campi 8 

Diretorias Sistêmicas – Reitoria  7 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação 7 

cont. 
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Profissional Qtd 

Reitor 6 

Colégio de Dirigentes 3 

Representante de Docente 2 

Representante de Discente 2 

Assessoria de Comunicação– Reitoria 2 

Representante dos Téc. Administrativos 2 

Colégio de Gestores de TI dos campi 1 

Comunicação Social– Reitoria 1 

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Social e Humano 1 

Pró-Reitoria de Ensino Médio e Técnico 1 

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação 1 

Fonte: O autor (2017). 

Todos os comitês de TI dos IF‟s pesquisados possuem um Diretor de Gestão 

de TI como membro, que também preside o comitê. Portanto, pode-se observar 

que grande responsabilidade do comitê recai sobre profissionais da área de TI. 

Segundo Weill e Ross (2006),Cunha e Souza Neto (2014) e Dourado (2015), é 

crucial que o Diretor de TI (CIO) e a alta administração no caso dos IF‟s compostos 

por pró-reitores, reitores e diretores geais de campi participem do comitê. Neste 

sentido a composição do comitê de TI atende o aconselhado pela literatura. 

Quanto aos Diretores Gerais (DG) de campi, há pouca participação; apenas 

11 DG participam do comitê, dos quais 3 representam o colégio de Dirigentes. É 

interessante que haja mais participação dos Diretores Gerais, considerando que 

representam seus campi, que possuem certa autonomia de acordo com a Lei 

11.892. Devido a quantidade de campi em cada Instituto, é razoável que os DG 

sejam representados apenas por um DG, ou seja, um membro do colégio de 

dirigentes que não seja o Reitor.  

A participação dos campi no comitê é representado majoritariamente pelas 

coordenações de TI de cada campus e não pelos Diretores-Gerais, sendo que é 

interessante que ambos participem. 

A tabela 13 apresenta a quantidade de membros que compõem o colegiado: 

Tabela 13 – Quantidade de Membros no comitê. 

Membros Qtd % 

1 a 4 0 0,00 

5 a 10 9 30,00 

11 a 15 9 30,00 

16 a 20 7 23,33 

Mais de 20 5 16,67 

Total 30 100 

Fonte: o Autor (2017). 

Pode-se perceber que apenas 9 campus (o que corresponde a 30%) estão 
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alinhados com o recomendado pela literatura, no que diz respeito ao número de 

membros no comitê, entre 5 e 10 membros. Entretanto, fora observado que os 

comitês dos IF‟s, que obtiveram boa classificação no iGovTI/2016, têm entre 10 e 

27 membros em sua composição. Vale pontuar que depende dos integrantes que 

estão no Comitê, visto que a quantidade de membros e a atuação eficiente não são 

diretamente proporcionais necessariamente. Por fim, deve-se a inclusão de 

representantes de cada campus no colegiado, a quantidade de membros maior que 

o direcionamento encontrado na literatura. 

A fim de associar os profissionais (tomadores de decisão) dos Institutos 

Federais aos respectivos papéis na governança de TI, segue o quadro 9 para 

melhor visualização do cenário. 

Quadro 9 – Associação de papeis dos profissionais dos IF‟s x Governança de TI. 

Profissionais nos IF’s Função na GTI Papéis 

Reitor Chief Executivo Officer (CEO) 

É o mais alto posto dentro da instituição, deve 
garantir que a instituição execute o planejado, 
implementar e desenvolver política educacional, 
supervisionar e coordenar atividades. 

Pró-Reitorias 
Chief Operations Officer 

(COO) 

Responsável pelos níveis operacional, gerencial e 
estratégico da Instituição. 

Diretores Gerais de campi 
Responsável pelos níveis operacional, gerencial e 
estratégico dos campi. 

Conselho Superior 
(CONSUP) 

Boardof Directors (BD) 
Delibera as propostas apresentadas pelo CEO e 
pelos COO. 

Diretor de Gestão de TI Chief Information Officer (CIO) Representa o nível máximo de TI na instituição. 

Fonte: O autor (2017). 

4.7.2 Processos de Alinhamento 

Uma governança eficaz é consolidada por meio de ações e decisões 

vinculadas à administração e à utilização efetiva da tecnologia da informação, 

fazendo parte dos processos de alinhamento. Neste mecanismo, procurou-se 

identificar a participação dos comitês nas atividades ligadas a TI. Foram avaliados 

neste item as atividades apresentadas no quadro 10. 

Quadro 10 – Participação dos comitês de TI nas atividades de TI. 

Questionamento % Sim % Não % Parcial 

a. A instituição prioriza as ações de TI com apoio do comitê de TI? 46,15 19,23 34,62 

b. O comitê de TI é o responsável pela alocação de recursos, pelos 
investimentos e pela tomada de decisão de gastos de TI? 

15,38 34,62 50,00 

c. O processo de planejamento de TI prevê o apoio do comitê de TI? 69,23 15,38 15,38 

d. O comitê de TI tem direcionado, monitorado e avaliado os projetos e as 
atividades de TI? 

19,23 19,23 61,54 

e. O comitê de TI realiza o monitoramento e a supervisão do desempenho 
da TI e avaliação dos riscos de TI que podem impactar o negócio da 
Instituição? 

15,38 42,31 42,31 

Fonte: O autor (2017). 
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As atividades listadas são algumas das responsabilidades do comitê de TI 

definidas pela Instrução Normativa nº 04 da Secretaria de Logística e Tecnologia 

de Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (IN 04/2008 

SLTI/MPOG) em atendimento à Estratégia Geral de Tecnologia da Informação do 

SISP (EGTI), também constando no COBIT 5, que devem ser adotados como 

processo de alinhamento nas organizações. 

Com apenas 15,38% em ambos, isto é, a menor participação estão os itens 

“b” e “e”. No item “d” a participação é 19,23%, e no item “a” 46,15%. Apenas no 

item “c”, o comitê demonstra ter a melhor participação com 69,23%, no entanto o 

resultado precisa ser melhorado, tendo em vista que para efetiva Governança de TI 

a participação do comitê deve ser 100%, não somente neste item como também 

nos demais. De maneira geral, o resultado para tais questionamentos não foram 

bons, os comitês de TI existem, mas não exercem de forma efetiva participação 

nas decisões e ações de TI nos Institutos. 

A partir da Análise Documental, constatou-se que todos os Comitês de TI têm 

participação na elaboração e alguns na aprovação do PDTI, documento 

considerado de suma importância para o gerenciamento da TI nos IF‟s. Pode-se 

dizer que é preciso pôr em prática os itens que constam no PDTI, pois as 

atividades acima avaliadas fazem parte dos PDTI dos IF‟s, onde é de 

responsabilidade dos comitês de TI implementá-las. Segundo Garcia (2016), o que 

enfraquece o PDTI é: influência política interna sobrepondo o planejamento; baixa 

influência estratégica da TI; problemas com recursos humanos em quantidade e 

capacidade para desenvolver as atividades de planejamento; e principalmente falta 

de comprometimento e participação satisfatória das áreas de negócio na 

elaboração do PDTI. A causa disso segundo o pesquisador é “Nível baixo de 

maturidade em gestão” e “A tríade: problemas de cultura organizacional + TI não 

reconhecida estrategicamente + problemas com recursos humanos”. 

4.7.3 Abordagens de Comunicação 

Este mecanismo é responsável por difundir ou comunicar a governança de TI 

e atividades desenvolvidas pelo comitê de TI para a organização. No quadro 11 é 

apresentado como se encontra este mecanismos nos IF‟s: 
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Quadro 11 – Abordagem de comunicação do comitê de TI. 

Questionamento %Sim %Não %Desconheço 

a. É feita alguma campanha para disseminar o papel do 
comitê de TI na Instituição? 

7,69 92,31 ------ 

b. Há política de governança de TI formalmente instituída 
pela alta administração? 

46,15 46,15 7,69 

c. O comitê promove adequada publicidade e 
transparência das informações sobre a situação da 
governança, da gestão e do uso da TI 

11,54 38,46 50,00 

Fonte: O autor (2017). 

Quanto a abordagem de comunicação o resultado não foi satisfatório, posto 

que no item “a” 7,69% tem participação positiva na disseminação do papel do 

comitê de TI, no item “c” 11,54% na promoção da publicidade e transparência das 

informações sobre a governança e gestão da TI. E, embora esteja numa posição 

privilegiada em relação aos resultados anteriores, o item “b” com 46,15% também 

não é satisfatório.  

Segundo Weill e Ross (2006), a comunicação formal do andamento das 

atividades, bem como dos resultados esperados e dos esclarecimentos do motivo 

de determinadas atividades na organização é essencial para que a Governança de 

TI seja eficaz. É importante a existência da comunicação, pois é um dos Fatores 

Críticos de Sucesso dos Comitês Diretivos da TI, pois assegura sinergia em toda a 

organização. 

Outro item importante relacionado a comunicação é a periodicidade dos 

encontros ou reuniões. O gráfico 3 apresenta a frequência no que tange os 

encontros dos comitês de TI. 

Gráfico 3 – Frequência de Encontros dos Comitês de TI. 

 

Fonte: O autor (2017). 

Quanto a frequência de encontros dos comitês de TI, Cunha (2012) cita como 

sendo ideal o encontro Trimestral segundo o recomendado por 50% das 
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organizações participantes de sua pesquisa. Já o resultado da presente pesquisa 

apontou a freqüência Bimestral (35%) de encontro, indiferente do indicado. Apenas 

15% cita que realizam encontros trimestrais. Pode-se dizer que encontro Bimestral 

e Trimestral são considerados ideais uma vez que possuem um intervalo razoável 

entre eles; é interessante que seja levado em consideração a quantidade de 

atividades desenvolvidas pelo comitê, uma vez que os encontros servem para 

discutir o progresso dos projetos e de esforços correlacionados. Enfim, quanto a 

frequência de reunião, nota-se que é preciso empenho e disciplina a fim de que 

futuros resultados sejam ainda melhores, além de que é importante frisar que os 

comitês não devem ficar com intervalo muito longo sem reunião. 

Como resultado, tem-se uma visão geral da evidente falta de comunicação. 

Considerando que a efetiva contribuição do Comitê de TI para a Governança de TI 

dá-se também no âmbito comunicativo, é de extrema importância uma ação que 

incite e catalise uma evolução nesta área, como foi citado por Weill e Ross (2006). 

É importante destacar que os mecanismos se completam, não devem ser 

implementados isoladamente. 

Resumindo, o quadro 12 apresenta o comparativo das diretrizes empíricas 

dos Comitês de TI recomendado pela literatura e como isto acontece nos Institutos 

Federais. 

Quadro 12 – Diretrizes empíricas dos comitês de TI - Literatura x Institutos Federais. 

Diretrizes empíricas Recomendado pela Literatura 
Como é nos Institutos 

Federais 

Frequencia de 
encontro 

Trimestral Bimestral 

Número de membros De 5 a 10 membros De 6 a mais de 10 membros 

Liderança formal do 
comitê 

Gestores corporativos 
(presidente ou CEO). 

A maioria é Diretores Gestores 
de TI (CIO) e minoria Reitor e 
Pró-Reitores. 

Comunicação 

Membros do comitê devem se 
responsabilizar por comunicar 
atividades do grupo para suas 
respectivas sub-organizações. 

Pouca comunicação entre o 
comitê de TI e a organização. 

Influência /Poder 

Alta administração deve 
compor o comitê com objetivo 
de fazer cumprir sua 
autoridade e por terem 
influência na organização. 

Há boa participação da alta 
administração(pró-reitores), no 
entanto pouca em se tratando 
de reitores e diretores gerais 
de campi. 

Fonte: o autor (2017). 

Observando o quadro apenas Influência/Poder que atende as diretrizes 

empíricas, enquanto Frequência de encontro, Número de membros, Liderança 
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formal do comitê e Comunicação devem ser devidamente orientados a fim de que 

sejam otimizados e, por consequência, gerem bons resultados. 

4.8 Fatores Favoráveis e Limitantes dos Comitês de TI dos IF’s 

Vários são os fatores que podem influenciar na atuação do comitê de TI, mas 

um dos principais fatores é quem compõe o comitê. Para que de fato possa atuar 

de maneira eficaz é preciso que pessoas certas façam parte do comitê, ou seja, a 

alta administração mais o Diretor de TI segundo Cunha e Souza Neto (2014), pois 

o comitê de TI é um colegiado composto pela Diretoria Executiva, Negócio e TI. 

Ramirez e Zuccarelli (2016) e Sousa (2013) também afirmam que a participação do 

comitê é feita por principais executivos além do CIO, a fim de trazer discussão 

sobre investimento de TI ao nível da alta direção. Segundo Fernandes (2008), os 

Institutos Federais tem como alta administração: o Reitor, o Diretor-Geral de campi 

e os Pró-reitores; estes devem compor o comitê de TI. 

No questionário 1 aplicado, procurou-se identificar os fatores favoráveis e 

limitantes que influenciam na atuação do comitê de TI. Os quadros 13 e 14 

apresentam os fatores favoráveis e limitantes respectivamente, indicados pelos 

participantes do questionário 1, e também retirados da literatura. 

Quadro 13 – Favoráveis para autuação do comitê de TI. 

Ord Fatores 
Favoráveis 

Benefício Referência 

1 Composição do 
comitê com 
profissionais 
adequada  

Quando o comitê é formado por principais 
executivos, profissionais de TI e por diferentes 
áreas de negócios, há um potencial para 
compartilhar as tomadas de decisão, além de 
proporcionar envolvimento da área de TI com as 
demais áreas. 

(LUNARDI, DOLCI 
e MAÇADA, 2010). 

2 Perfil dos 
servidores 
envolvidos 

O perfil dos servidores é um fator importante para 
que o comitê cumpra com o seu papel. 

Questionário 1 

3 Envolvimento da 
alta gestão 

Deixa a organização bem informada sobre os 
assuntos e as decisões ligadas à TI e ao negócio, 
riscos e benefícios associados a cada uma das 
decisões tomadas.  

(RAMIREZ; 
ZUCCARELLI 
[2016], 
Questionário 1 

4 Reconheciment
o da alta gestão 

A alta gestão deve reconhecer a importância do 
comitê a fim de dar o apoio necessário na tomada 
de decisão, como na sua execução. 

Questionário 1 

5 Conscientização 
da importância 
da TI 

Para que o comitê tenha apoio é preciso 
primeiramente conscientizar toda a organização da 
importância da TI. 

(Junior; França, 
2010), Questionário 
1 

6 Normatização 
do comitê de TI 

É preciso normatizar a criação/implantação do 
comitê para que se tenha o amparo necessário. 

Questionário 1 

 cont. 
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Ord Fatores 
Favoráveis 

Benefício Referência 

7 Apoio 
institucional 

Para que o comitê consiga cumprir com o seu 
dever assim como ter sucesso nas suas decisões é 
imprescindível o apoio institucional. 

Questionário 1 

8 Comprometimen
to do pessoal 
envolvido 

O comprometimento do pessoal é um fator 
importante para que o comitê faça um bom 
trabalho, pois se não houver o comprometimento 
de nada serve o comitê. 

Questionário 1 

Fonte: O autor (2016). 

O quadro 14 apresenta os fatores limitantes para atuação dos comitês de TI; 

infelizmente os membros do comitê relatam mais fatores limitantes que favoráveis, 

porém identificar tais fatores é importante na busca por soluções. 

Quadro 14 – Fatores limitantes para atuação do comitê de TI. 

Ord Fatores Limitantes Prejuízo Referência 

1 Falta de 
comprometimento dos 
membros 

Com a falta de comprometimento por parte 
dos membros do comitê não tem como dar 
prosseguimento as atividades previstas, 
tornando o comitê “sem utilidade”. 

Questionário1 

2 Setor de TI 
sobrecarregado com as 
demandas 

O excesso de demandas prejudica na 
dedicação no comitê, uma vez que é visto 
como o principal responsável pelo comitê. 

Questionário 1 

3 Falta de clareza nas 
atribuições do comitê 

A dúvida quanto as suas atribuições tem 
prejudicado o comitê no que fazer ou não.  

Questionário 1 

4 Falta de participação da 
alta administração 

A ausência da alta administração faz com 
que o comitê fique sem apoio e sem força. 

Questionário 1 

5 Falta de capacitação na 
área de governança de 
TI 

Os membros do comitê precisam ser 
esclarecidos sobre o que é “Governança de 
TI”, para que possam ter um direcionamento, 
bem como sua importância para a instituição. 

Questionário 1 

6 Quantidade insuficiente 
de membros 

Não há número de membros suficientes para 
a demanda do comitê. 

Questionário 1 

7 Falta de autonomia O comitê não tem autonomia para tomar 
decisões sobre TI atrasando ou impedido a 
efetivação das atividades. 

Cavalcanti Filho 
(2011) 
Questionário 1 

8 Falta de participação 
das demais unidades 

Não há envolvimento dos demais setores da 
instituição, ficando sempre a área de TI 
como o principal responsável, impedindo a 
percepção do valor da TI pelas demais 
áreas. 

Questionário 1 

9 TI não é vista como 
ferramenta estratégica 
para o negócio 

É preciso conscientizar da importância da TI 
como ferramenta estratégica para o negócio, 
a fim de se evitar menos relevância ao 
comitê. 

Cepik, et. al 
(2014), 
Questionário 1 

10 Falta de conhecimento 
dos membros 

O comitê não possui critérios nem 
conhecimento suficientes para decidir sobre 
as políticas necessárias para dar 
continuidade e evolução de TI. 

Teixeira Filho 
(2010), 
Questionário 1 

11 Desconhecimento da 
governança de TI e das 
legislações pertinentes. 

Falta de clareza/conhecimento prejudica no 
desempenho do comitê. 

Questionário 1 

12 Curto tempo no comitê É uma realidade para maioria dos membros, 
dificultando a questão do planejamento 
estratégico. 

Prando (2015) 

Fonte: O autor (2016). 
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As informações coletadas acerca dos fatores favoráveis e limitantes foram de 

grande valia para a identificação de pontos positivos e negativos que influenciam 

na atuação do comitê de TI e, assim, possibilitar a implementação dos favoráveis e 

a solução dos limitantes. 

4.9 Características dos Comitês de TI 

A fim de entender a atuação dos comitês de TI é importante que se saiba as 

suas características. Os comitês de TI foram avaliados a partir das três 

características abaixo, que juntas definem presença eficaz de governança de TI; 

quando presentes em cada um dos três mecanismos citados (Estruturas de 

tomadas de decisão, Processos de alinhamento e Abordagens de comunicação), 

segundo Weill e Ross (2006) estas características são: 

 Simples: Os Mecanismos definem sem ambiguidades as responsabilidades 

ou objetivos para cada pessoa ou grupo específico; 

 Transparente: Mecanismos eficazes baseiam-se em processos formais. 

Como o mecanismo funciona deve ficar claro para todas as pessoas 

afetadas pelas decisões de governança ou que queiram contestá-las; 

 Adequado: Os mecanismos envolvem os indivíduos em melhor condição de 

tomar cada decisão. 

Enfatizando que a caracterização será voltada especificamente ao 

comportamento do Comitê de TI na Governança de TI. Segue o quadro 15 com as 

três características comentadas acima, o ponto positivo e negativo de cada 

característica apresentada pelos comitês. 

Quadro 15 – Característica dos comitês de TI baseado em Weill e Ross (2006). 

Característica 
 
 
Ponto 

Simples Transparente Adequado 

Positivo 

Há definição clara das 
responsabilidades da 
maioria dos comitês. 

88,89% dos membros do comitê 
conhecem o papel do comitê e 
sua importância para governança 
de TI 

Há participação na 
maioria dos comitês de 
profissionais relevantes 
(alta administração e 
CIO). 

Negativo 

Existem Comitês com 
grande quantidade de 
membros que não são 
relevantes para o 
colegiado. 

Apenas38,46% da Alta 
Administração tem consciência 
da importância do comitê de TI 
para Governança de TI. 

Diretor de Gestão de TI 
como Presidente do 
comitê sem 
conhecimento de negócio 

Fonte: O autor (2017). 
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No que diz respeito a Simplicidade, os comitês de TI dos IF‟s oscilam quanto 

ao grupo que deve compor o comitê. Tem sido observado a partir da análise 

documental que comitês com grande quantidade de membros termina por 

prejudicar-se, pois causa morosidade nas decisões devido ao alto fluxo de 

informação, segundo pesquisa realizada por Prando (2015). Todavia, em se 

tratando de Instituições com grande abrangência, 15 membros no comitê é 

considerado aceitável. Quanto às responsabilidades e objetivos, os comitês de TI 

possuem regimento interno bem definido, a fim de facilitar a criação ou esclarecer 

as atribuições dos comitês de TI. Elaborado pelo SISP, foi disponibilizado o “Guia 

de Comitê de TI do SISP”, no qual a maioria dos Institutos se baseia para criação 

de seus comitê de TI. 

Com relação à Transparência, quando se fala em clareza é preciso que as 

pessoas envolvidas estejam cientes do conceito/importância da “Governança de 

TI”, bem como de suas responsabilidades. Na tabela 14 e no gráfico 4 é possível 

observar como está a “clareza” sobre a Governança de TI aos olhos da Alta 

Administração, gerados por meio dos resultados da aplicação do questionário 1. 

                                                                                    Gráfico 4 – Consciência da Alta Administração 
                                                                                          da importância do comitê de TI para GTI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2016). 

Pode-se observar que é preciso realizar melhor esclarecimento quanto a 

importância do comitê de TI para a Governança de TI a Alta Administração dos 

IF‟s, pois este contribui grandemente na atuação dos comitês de TI através de seu 

apoio no desenvolvimento das atividades do colegiado. 

Quanto aos membros do comitê de TI e seu papel, obteve-se o seguinte 

resultado, apresentado na tabela 15 e no gráfico 5 a partir de informações colhidas 

no questionário 1. 

 

 

 

Resposta Qtd % 

Sim 10 38,46 

Parcialmente 8 30,77 

Desconheço 6 23,08 

Não 2 7,69 

Total 26 100 

Tabela 14 – Consciência da Alta Administração 
da importância do comitê de TI para GTI. 
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Tabela 15 – Conscientização do papel do Comitê de TI. Gráfico 5 – Conscientização do papel do Comitê de TI 

Resposta Qtd % 

Sim 24 88,89 

Parcialmente 2 7,41 

Não 1 3,7 

Total 27 100 
                                

Fonte: O autor (2016). 

Neste quesito a grande maioria dos membros do comitê de TI são 

conhecedores de seu papel, como também estão cientes da importância do Comitê 

de TI para a Governança de TI. Este é um ponto positivo uma vez que as “peças” 

principais estão cientes de suas responsabilidades para efetiva Governança de TI 

nos IF‟s. 

Acerca da característica Adequado, para ter condições de tomar determinada 

decisão é preciso conhecer bem as decisões a serem tomadas; para tanto, é 

preciso no dia-a-dia lidar com tais assuntos. Então, é bastante interessante que 

pelo menos um dos representantes das cinco Pró-Reitorias façam parte do comitê, 

além do Diretor Geral de campi, pois cada um tem conhecimento específicos da 

área administrativa, além de que o comitê precisa tomar diversas decisões ligadas 

aos vários setores do Instituto. No mecanismo “Estrutura de Tomada e Decisão” 

quanto ao item “Profissionais Participantes do Comitê de TI” é observado que há a 

participação das cinco Pró-Reitorias e do Diretor de Gestão de TI, mas infelizmente 

há pouca participação dos Diretores Gerais de campi. Então é preciso conscientizar 

quanto à importância da participação dos Diretores Gerais no colegiado, uma vez 

que podem contribuir nas decisões que as Pró-Reitorias tenham dificuldade quando 

se trata de assuntos específicos voltados para cada campi. A fim de que não seja 

preciso todos os Diretores Gerais de campi participarem do comitê, é interessante 

que se tenha um representante do Colégio de Dirigentes compondo o comitê, uma 

vez que este colegiado representa os Diretores Gerais de campi. No que diz 

respeito ao Presidente do Comitê de TI é recomendado que seja alguém da Alta 

Administração e se caso seja Diretor de Gestão de TI que conheça assuntos 

orientados a negócios. 

Na característica adequado outro item importante a saber é o tempo de 
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existência dos comitês de TI, pois por meio deste é possível identificar o 

amadurecimento do comitê de TI, uma vez que um comitê “maduro” pode ter 

melhor desempenho. Na Tabela 16 e no Gráfico 6 é apresentado o tempo de 

existência do comitês de TI nos IF‟s. 

      Tabela 16 – Tempo de existência do comitê.          Gráfico 6 – Tempo de existência do comitê. 

 

Fonte: O autor (2016). 

Pode-se observar que mais da metade, 53,85% tem entre 3 e 5 anos de 

existência e não há comitê com menos de um ano. Comparando com o tempo de 

existência da Tecnologia da Informação, o Comitê de TI nos IF‟s é recente e tem 

muito para evoluir. A maioria dos IF‟s instituíram comitês de TI devido o acórdão de 

2008 e 2010 da TCU, que solicitaram a criação de comitês de TI nas organizações 

da Administração Pública Federal. 

4.10 Fatores Críticos de Sucesso dos Comitês de TI dos IF’s 

Os resultados dessa pesquisa foram obtidos por meio do questionário 2, 

referente aos “Fatores Críticos de Sucesso do Comitê de TI para Governança de 

TI“ aplicado aos Institutos Federais, 29 Institutos participaram da pesquisa. 

O questionário teve origem na pesquisa realizada por Cunha (2012), que 

resultou em duas tabelas de fatores críticos de sucesso: uma do comitê diretivo de 

GTI (12 FCS) e outra do comitê estratégico de TI (10 FSC), além dos FCS citados 

também por Prando (2015), Prasad, Heales e Green (2010), Weill e Ross (2006), 

Dourado (2015) e Price e Lankton (2016), foram também incluídos itens da Tabela 

dos Fatores Favoráveis para atuação do comitê de TI retirados do questionário 1. A 

junção dos FCS resultou em uma tabela de 18 FCS, Apêndice C (questão 1). 

Na tabela 17 é apresentado por ordem de Índice de Importância Relativa (IIR) 

os 18 FCS de acordo com a opinião dos membros do comitê de TI, público 

considero ideal para responder o questionário 2, tendo em vista que vivenciam as 
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atividades desenvolvidas pelo colegiado e sabem quais são os FCS necessários 

para se implementar, a fim de tornar real a Governança de TI nos IF‟s, suas 

atuações eficazes e buscar sucesso nas atividades desenvolvidas. 

Tabela 17 – Fatores Críticos de Sucesso do Comitê de TI para Governança de TI nos IF‟s. 

Ord FCS IIR 
Desvio 
Padrão 

Coef. De 
Variação 

%ProFCS 
>=90% 

2 
Existência da busca de alinhamento estratégico entre o 
negócio e a TI 0,95 0,604 0,127 100 

3 
Existência do reconhecimento, apoio e patrocínio da alta 
administração 0,939 0,624 0,133 100 

13 
Participação nesse colegiado de membros da gestão de TI 

0,933 0,586 0,126 97,143 

6 

Realização do alinhamento de seus membros com os objetivos 
estratégicos do negócio 0,933 0,676 0,144 97,143 

18 Realização da conscientização da importância da TI 0,933 0,586 0,126 97,143 

14 

Promoção de estímulo à construção de relacionamentos entre 
o negócio e a TI para o alcance de pleno entendimento mútuo 
e de senso de parceria 0,922 0,688 0,15 97,143 

16 

Existência do estabelecimento de um “Regimento Interno” que 
regule e oriente a atuação desse colegiado 0,911 0,909 0,2 88,571 

7 

Realização da seleção e manutenção de membros 
cooperativos, compromissados e respeitados 

0,878 0,964 0,221 82,857 

5 

Existência da ampla representatividade dos membros desse 
colegiado com assentos para a alta administração, negócio e 
TI 0,872 0,99 0,228 82,857 

4 

Existência da participação nesse colegiado de membros da 
alta administração (board) 0,867 0,926 0,215 88,571 

8 
Realização do fomento entre os membros desse colegiado de 
aprendizagem compartilhada, respeito mútuo e confiança 0,856 1,003 0,236 85,714 

11 
Realização de frequência regular de encontros desse 
colegiado 0,85 0,906 0,214 82,857 

12 

Realização da busca, diante da constante e rápida 
evolução/mudança tecnológica, pela redução/eliminação de 
barreiras burocráticas excessivas na organização com a 
finalidade de agilizar a entrega de valor pela TI 0,85 0,874 0,204 85,714 

15 
Realização da manutenção de orientação no sentido de uma 
atuação proativa 0,85 0,874 0,207 80 

1 
Realização da manutenção de um enfoque de negócio 0,833 0,845 0,204 80 

9 

Existência do reconhecimento e endereçamento adequado 
das questões relacionadas à cultura organizacional com 
enfoque na promoção de mudanças organizacionais 0,817 0,906 0,223 77,143 

10 

Realização da capacitação de seus membros, bem como da 
alta administração, em governança corporativa de TI 0,806 1,341 0,335 77,143 

17 
Existência da promoção regular de rigorosa vigilância, 
monitoração de deficiências e controle de riscos 0,806 1,028 0,257 68,571 

Fonte: O autor (2017). 

Foi utilizado o Coeficiente de Variação (CV) ≤ 0,15 e %ProFCS≥ 90% a fim de 

identificar os FCS que podem ser considerados mais relevantes. A lista foi 

ordenada de acordo com o IIR, todos os FCS estão sendo listados, o que pode não 

ser FCS em uma instituição, pode ser em outra. 

A tabela 18 apresenta os FCS incluídos por alguns membros do comitê de TI 

participantes da presente pesquisa. 
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Tabela 18 – FCS incluídos pelos membros dos comitês de TI. 

Ordem Novos FCS 
Nº 

indicação 

1 
Criação das coordenações de segurança de redes e 
sistemas dentro do organograma das Diretorias de TI 1 

2 Integração das ações de TI entre campi e a reitoria 1 

3 

Atuação do Comitê Gestor de TI no que tange aos 
resultados das auditorias nos núcleos de Gestão da TI das 
unidades, e a DGTI na reitoria, para discriminar as ações 
não atendidas por estes, devido as ausências de recursos 
de infraestruturas locais (conectividade, gerências de 
usuários, de backups, links redundantes, etc), ou por falta 
de qualificações, a atuação proposta visará achar soluções 
para fazer o alinhamento estratégico dos NGTIs com a 
DGTI, frente aos padrões instituídos no PDTI. 1 

4 

Existência da participação nesse colegiado de membros, 
elegidos pelos servidores de TI, em que tanto eleitores 
como elegíveis, que não possuam funções ou cargos de 
direção, com representatividades de 1 para cada localidade 
(Campi e Reitoria). 1 

5 
Cooperação e alinhamento com outras instituições 
equivalentes 1 

6 
Busca pela conformidade com as normativas do Governo 
Federal relacionadas a Governança de TI e contratações 1 

7 

A seleção e manutenção de membros com largo 
conhecimento do negócio, da TI e suas necessidades, bem 
como das oportunidades de aplicação de TI no negócio. 1 

8 

Manutenção de membros que exerçam o papel de 
facilitadores com a finalidade de prover foco e auxiliar a 
equipe a se adaptar a processos que busquem alcançar as 
metas e objetivos traçados. 1 

Fonte: o autor (2017). 

Apenas sete Institutos Federais acrescentaram FCS, não houve repetição na 

indicação.  

A tabela 19 apresenta o quantitativo de cada FCS quanto o seu “Estado de 

Implementação”, os FCS estão ordenados de acordo com o Índice de Importância 

Relativa. 
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Tabela 19 – Estado de implementação dos FCS dos Comitês de TI. 

Ord Fatores Críticos de Sucesso 
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IIR 

2 
Existência da busca de alinhamento estratégico entre 
o negócio e a TI 

10 19 7 0 
0,95 

3 
Existência do reconhecimento, apoio e patrocínio da 
alta administração 

14 14 8 0 
0,939 

13 
Participação nesse colegiado de membros da gestão 
de TI 

11 20 5 0 
0,933 

6 

Realização do alinhamento de seus membros com os 
objetivos estratégicos do negócio 

24 8 3 1 

0,933 

18 Realização da conscientização da importância da TI 7 21 7 1 0,933 

14 

Promoção de estímulo à construção de 
relacionamentos entre o negócio e a TI para o 
alcance de pleno entendimento mútuo e de senso de 
parceria 

10 19 7 0 

0,922 

16 

Existência do estabelecimento de um “Regimento 
Interno” que regule e oriente a atuação desse 
colegiado 

19 10 6 1 

0,911 

7 

Realização da seleção e manutenção de membros 
cooperativos, compromissados e respeitados 

9 15 11 1 

0,878 

5 

Existência da ampla representatividade dos membros 
desse colegiado com assentos para a alta 
administração, negócio e TI 

17 13 6 0 

0,872 

4 

Existência da participação nesse colegiado de 
membros da alta administração (board) 

23 9 4 0 

0,867 

8 

Realização do fomento entre os membros desse 
colegiado de aprendizagem compartilhada, respeito 
mútuo e confiança 

9 15 10 2 

0,856 

11 

Realização de frequência regular de encontros desse 
colegiado 

4 20 12 0 

0,85 

12 

Realização da busca, diante da constante e rápida 
evolução/mudança tecnológica, pela 
redução/eliminação de barreiras burocráticas 
excessivas na organização com a finalidade de 
agilizar a entrega de valor pela TI 

14 15 7 0 

0,85 

15 
Realização da manutenção de orientação no sentido 
de uma atuação proativa 

5 19 10 1 
0,85 

1 
Realização da manutenção de um enfoque de 
negócio 

5 15 15 1 
0,833 

9 

Existência do reconhecimento e endereçamento 
adequado das questões relacionadas à cultura 
organizacional com enfoque na promoção de 
mudanças organizacionais 

4 15 17 0 

0,817 

10 

Realização da capacitação de seus membros, bem 
como da alta administração, em governança 
corporativa de TI 

3 12 19 2 

0,806 

17 

Existência da promoção regular de rigorosa 
vigilância, monitoração de deficiências e controle de 
riscos 

3 19 14 0 

0,806 
Fonte: o autor (2017). 
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A partir da tabela acima é possível visualizar a situação de cada Fator Crítico 

de Sucesso quanto a sua implementação pelos IF‟s. Pode-se observar que tem 

bom resultado quanto a implementação dos FCS pois “foram implementados” ou 

“estão sendo implementados”. Este resultado é considerado razoavelmente bom, 

haja vista os FCS estão contemplados pelas implementações dos Comitês de TI. 

São poucos os Institutos que não consideram relevante implementar certos FCS. 

Quanto esta avaliação foram observadas algumas divergências, onde a 

implementação dos FCS e o resultado da avaliação do iGovTI/2016 realizado pelo 

TCU não demonstraram ser compatíveis em determinados Institutos, pode-se dizer 

que se o comitê está implementando todos ou a grande maioria dos FCS, 

consequentemente era para a avaliação da Governança de TI ser razoavelmente 

positiva, mas foi notado que Institutos que afirmaram implementar os FCS 

obtiveram classificação no iGovTI/2016 como “Inicial”. A partir disso pode-se dizer 

que os respondentes podem não ter sido sinceros ao afirmar, ou não estão 

implementando da maneira apropriada, ou não estão fazendo o monitoramento de 

forma eficaz. 

Ainda quanto a implementação dos FCS, outro item observado foi o FCS 

“Realização da conscientização da importância da TI” e “Existência do 

estabelecimento de um “Regimento Interno” que regule e oriente a atuação desse 

colegiado” não está sendo implementado pelos comitês dos IF‟s que obtiveram 

classificação como “Intermediário” na avaliação do iGovTI/2016, apesar de ter tido 

elevada votação como um FCS.  

A tabela 20 apresenta a opinião dos Comitês de TI do Instituto Federal de 

Goiás, Amazonas e Goiano, participantes do Estudo de Caso, quanto a 

concordância de cada Fator Crítico de Sucesso apresentado. 

Segue abaixo a legenda das opções solicitadas para utilização no 

preenchimento:  

1 – Discordo totalmente; 

2 – Discordo parcialmente; 

3 – Não concordo, nem discordo; 

4 – Concordo parcialmente; 

5 – Concordo totalmente.  
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Tabela 20 – Opinião dos participantes do Estudo de Caso quanto ao FCS. 

Ord FCS Goiás Amazonas Goiano IIR 

2 
Existência da busca de alinhamento estratégico 
entre o negócio e a TI 4 5 5 5 0,9486 

3 
Participação nesse colegiado de membros da 
gestão de TI 5 5 4 5 0,9371 

13 
Existência do reconhecimento, apoio e patrocínio 
da alta administração 5 5 5 4 0,9314 

6 
Realização da conscientização da importância da 
TI 5 5 5 4 0,9314 

18 

Promoção de estímulo à construção de 
relacionamentos entre o negócio e a TI para o 
alcance de pleno entendimento mútuo e de senso 
de parceria 5 5 3 5 0,9314 

14 
Realização do alinhamento de seus membros com 
os objetivos estratégicos do negócio 5 5 5 5 0,92 

16 

Existência do estabelecimento de um “Regimento 
Interno” que regule e oriente a atuação desse 
colegiado 5 5 5 5 0,9086 

7 

Realização do fomento entre os membros desse 
colegiado de aprendizagem compartilhada, 
respeito mútuo e confiança 4 4 4 5 0,8743 

5 

Existência da ampla representatividade dos 
membros desse colegiado com assentos para a 
alta administração, negócio e TI 5 5 3 5 0,8686 

4 

Existência da participação nesse colegiado de 
membros da alta administração (board) 

5 4 3 4 0,8629 

8 
Realização da seleção e manutenção de membros 
cooperativos, compromissados e respeitados 4 5 5 5 0,8514 

11 

Realização da manutenção de orientação no 
sentido de uma atuação proativa 5 5 3 4 0,8457 

12 

Realização da busca, diante da constante e rápida 
evolução/mudança tecnológica, pela 
redução/eliminação de barreiras burocráticas 
excessivas na organização com a finalidade de 
agilizar a entrega de valor pela TI 4 5 3 5 0,8457 

15 
Realização da manutenção de um enfoque de 
negócio 3 4 4 5 0,8457 

1 

Realização da capacitação de seus membros, bem 
como da alta administração, em governança 
corporativa de TI 5 4 4 5 0,8286 

9 

Realização de frequência regular de encontros 
desse colegiado 

5 5 4 4 0,8114 

10 

Existência da promoção regular de rigorosa 
vigilância, monitoração de deficiências e controle 
de riscos 4 5 4 5 0,8 

17 

Existência do reconhecimento e endereçamento 
adequado das questões relacionadas à cultura 
organizacional com enfoque na promoção de 
mudanças organizacionais 4 4 4 5 0,8 

Fonte: o Autor (2017). 

Na tabela acima estão preenchidos de azul a opção “Concordo totalmente”. 

Pode-se perceber que o IF de Goiás, o que apresentou mais respostas positivas 

quanto a sua participação nas decisões de TI, na aplicação do questionário 1, 
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concorda com todos os FCS mais bem votados, pois a opinião é “concordo 

totalmente” ou “concordo parcialmente” na maioria das opções. O participante da 

pesquisa foi um Docente com função de Diretor de Gestão de TI. 

O Instituto Federal do Amazonas apresentou mais resposta como 

“parcialmente” no Questionário 1, quanto a participação nas decisões de TI no 

Instituto. No questionário 2, os dois participantes da pesquisa apresentaram 

algumas divergências de opiniões quanto a concordância dos FCS, o perfil dos dois 

profissionais participantes do questionário 2 é: um docente com função de Pró-

Reitor de Extensão e um Tecnólogo de TI com função de Diretor de Gestão de TI 

(presidente do comitê), logo, atribui-se possivelmente a divergência de opinião ao 

perfil profissional de cada um. O Pró-Reitor de Extensão foi o que concordou 

totalmente com os itens considerados FCS apresentados pela presente pesquisa. 

O presidente do Comitê de TI discordou de alguns FCS, o que pode terminar por 

gerar dificuldades na implementação dos FCS. 

O Instituto Federal Goiano apresentou pouca participação nas decisões de TI 

na aplicação do Questionário 1, e “concordou parcialmente” com dois os FCS mais 

votados. O respondente da pesquisa foi um Analista de TI com a função de 

Coordenador de TI. O anexo E apresenta a opinião de concordância dos demais 

IF‟s que participaram da pesquisa. 

A tabela 21 apresenta o estado de implementação dos FCS nos Institutos 

Federais de Goiás, Amazonas e Goiano, sendo pintados de azuis a opção marcado 

como “Já está implementado”. É possível visualizar na tabela se os sete FCS estão 

sendo implementados ou não pelos institutos. 

Abaixo, segue a legenda da opção do estado de implementação dos FCS: 

1 – Já está implementado; 

2 – Estamos implementando; 

3 – Ainda não foi implementado;  

4 – Não acho relevante implementar. 
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Tabela 21 – Implementação dos FCS dos Institutos participantes do Estudo de Caso. 

 Ord FCS Goiás AM  Goiano IIR 

2 
Existência da busca de alinhamento estratégico 
entre o negócio e a TI 

1 3 2  3 0,9486 

3 
Participação nesse colegiado de membros da 
gestão de TI 

1 2 2  1 0,9371 

13 
Existência do reconhecimento, apoio e patrocínio da 
alta administração 

1 2 2  3 0,9314 

6 Realização da conscientização da importância da TI 1 2 2  2 0,9314 

18 

Promoção de estímulo à construção de 
relacionamentos entre o negócio e a TI para o 
alcance de pleno entendimento mútuo e de senso 
de parceria 

1 2 2  2 

0,9314 

14 
Realização do alinhamento de seus membros com 
os objetivos estratégicos do negócio 

1 2 2  2 0,92 

16 

Existência do estabelecimento de um “Regimento 
Interno” que regule e oriente a atuação desse 
colegiado 

1 2 2  1 
0,9086 

7 

Realização do fomento entre os membros desse 
colegiado de aprendizagem compartilhada, respeito 
mútuo e confiança 

2 2 2  2 
0,8743 

5 

Existência da ampla representatividade dos 
membros desse colegiado com assentos para a alta 
administração, negócio e TI 

2 2 2  1 
0,8686 

4 

Existência da participação nesse colegiado de 
membros da alta administração (board) 1 2 2  1 

0,8629 

8 
Realização da seleção e manutenção de membros 
cooperativos, compromissados e respeitados 

1 2 2  2 0,8514 

11 
Realização da manutenção de orientação no sentido 
de uma atuação proativa 

2 2 2  2 0,8457 

12 

Realização da busca, diante da constante e rápida 
evolução/mudança tecnológica, pela 
redução/eliminação de barreiras burocráticas 
excessivas na organização com a finalidade de 
agilizar a entrega de valor pela TI 

2 2 2  2 

0,8457 

15 
Realização da manutenção de um enfoque de 
negócio 

2 3 2  3 0,8457 

1 

Realização da capacitação de seus membros, bem 
como da alta administração, em governança 
corporativa de TI 

2 2 2  2 
0,8286 

9 
Realização de frequência regular de encontros 
desse colegiado 

1 2 2  2 0,8114 

10 

Existência da promoção regular de rigorosa 
vigilância, monitoração de deficiências e controle de 
riscos 

2 2 2  2 
0,8 

17 

Existência do reconhecimento e endereçamento 
adequado das questões relacionadas à cultura 
organizacional com enfoque na promoção de 
mudanças organizacionais 

3 2 2  2 

0,8 

Fonte: o Autor (2017). 

Na tabela acima, pode-se observar que o IF de Goiás implementa todos os 

FCS mais bem votados, sendo de certa forma compatível com o resultado do 

questionário 1, mas incompatível com a avaliação do iGov/TI 2016, que teve como 
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classificação “Básico”, porém é razoável considerar que faltou apenas “0,01” para 

ficar classificado como “Intermediário”. 

O Instituto Federal do Amazonas também tem bom resultado uma vez que 

está em fase de implementação dos FCS mais bem votados, pode-se dizer 

também que é compatível com o resultado do questionário 1, onde obteve como 

resultado a participação parcial nas atividades de TI no Instituto. O resultados dos 

dois questionários aplicados de certa forma é compatível com o resultado da 

avaliação do iGovTI/2016 realizado pelo TCU, uma vez que ficou classificado como 

“Intermediário”. 

O IF Goiano possui um resultado razoavelmente bom quanto a 

implementação dos FCS mais bem votados. É importante que este IF se atente 

para os FCS que podem ser úteis para o funcionamento eficaz de seu comitê de TI, 

e que não estão sendo implementados. O IF Goiano não se mostrou participante 

nas decisões de TI realizado no questionário 1 e teve a classificação como “Inicial” 

quanto a avaliação do iGovTI/2016. 

4.11 Atribuições dos Comitês de TI e sua Influência na 

Governança de TI 

Conforme, Weill e Ross (2006), para que a Governança de TI seja eficaz ela 

deve tratar das questões abaixo: 

I. Quais decisões devem ser tomadas para garantir a gestão e o uso 

eficazes de TI? 

II. Quem deve tomar essas decisões? 

III. Como essas decisões serão tomadas e monitoradas? 

O quadro 16 apresenta se as atribuições dos comitês de TI estão 

relacionados com os assuntos que devem ser tratados pela Governança de TI e se 

as três perguntas acima respondem de forma eficaz a favor da Governança de TI. 
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Quadro 16 – Relação entre questões tratadas pela GTI x atribuições dos comitês de TI. 
 

Questões de 
responsabilidade da GTI 

Atribuições dos comitês de TI 

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

- Decidir sobre a política, diretrizes relativos a Tecnologia da 
informação. 
- Elaborar/Aprovar a proposta do PDTI. 
- Formular, implementar, monitorar e avaliar a gestão de Política 
de TI. 
- Aconselhar sobre o direcionamento estratégico. 

Quem deve tomar essas 
decisões? 

No regimento interno do comitê é lhe dado tais atribuições. 

Como essas decisões serão 
tomadas e monitoradas? 
 

- Elaborar/Aprovar a proposta do PDTI (Ferramenta utilizada pelos 
IF‟s também para definir o uso dos frameworks necessários para 
Governança de TI). 
- Monitorar o estado atual dos projetos e resolver conflitos de 
recursos. 
- Formular e implementar o processo de gestão e contratações de 
soluções de TICs. 
- Monitorar níveis de serviços e suas melhorias. 

Fonte: O autor (2017). 

A partir da pesquisa empírica realizada pode-se notar que o responsável por 

responder tais questionamentos é o Comitê de TI. Sendo assim, conclui-se que 

este colegiado tem grande influência na efetividade da Governança de TI nos IF‟s, 

uma vez que lhe é atribuído por meio do Regimento Interno responsabilidades que 

venham a garantir a efetividade da Governança de TI nos Institutos Federais, ou 

seja, tornar real e eficaz a Governança de TI, produzindo os efeitos esperados com 

o investimento em TI e consequentemente ter o resultado desejado pela Instituição. 

O PDTI é o documento que norteia as ações de Tecnologia da Informação, 

contendo diretrizes e princípios de TI, plano de metas e ações, plano de 

investimentos em serviços e equipamentos, plano de gestão de riscos e fatores 

críticos de sucesso. 

No Regimento Interno dos Comitês de TI é lhe dado às atribuições de pôr em 

prática ou acompanhar os assuntos constantes no PDTI, é importante observar que 

o PDTI deve estar alinhado ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 

documento este que faz parte da Governança Corporativa dos Institutos. 

A Governança Corporativa é responsável pela Governança de TI e pelo 

comitê de TI e delega responsabilidade ao Comitê de TI por tornar a Governança 

de TI eficaz, para melhor visualização a figura 16 apresenta o relacionamento entre 

os três. 
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Figura 16 – Relacionamento entre Governança de TI, GTI e Comitê de TI. 

 

Fonte: o autor a partir da Literatura. 

4.12 Avaliação dos Resultados 

Cunha (2012) realizou pesquisa de FCS onde teve como resultado duas 

tabelas, mas a sua pesquisa se limitou apenas em identificar os FCS dos comitês 

de TI; o TCU incentivou a criação de comitê de TI e a grande maioria dos IF‟s o 

implementou, mas não possui informação sobre a sua atuação; a presente 

pesquisa se propôs a preencher a seguinte lacuna “Quais fatores influenciam na 

atuação do comitê de TI e de que forma este colegiado influencia na Governança 

de TI?”, a partir de pressupostos que orientam a pesquisa deste estudo de caso, 

seguem as conclusões: 

a) A partir da pesquisa empírica pode-se concluir que é fundamental o 

“Apoio da Alta Administração”; “Participação Efetiva do Comitê nas 

Decisões de TI”, uma vez que este colegiado tem a responsabilidade de 

fazer com que a TI agregue valor ao negócio a partir dos investimentos 

conscientes; “Deve participar ativamente dos assuntos voltados para TI”; 

e por último é recomendado que “Possua o Poder de Decisão (ter 

natureza deliberativa)” a fim de agilizar e facilitar a implementação das 

decisões tomadas. 

b) O comitê de TI tem influência sobre a Governança de TI uma vez que lhe 

é atribuído o papel e a responsabilidade de implementar as áreas 

relevantes que tornam a Governança de TI eficaz, isto foi identificado nos 

Regimentos Internos dos Comitês de TI que lhe são atribuídos tais papéis 

e responsabilidades. 

c) Pôde-se perceber que infelizmente são poucos os comitês que estão 

atuando de maneira eficaz. É importante citar que os comitês que 

demonstraram mau desempenho de acordo com o questionário 1 

afirmaram como pontos negativos a “Falta de clareza nas atribuições dos 
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comitês quanto a Governança de TI”, “Membros não possuem poder de 

decisão” e “Falta de interesse da administração”. Notou-se também que 

os seis IF‟s no qual os Comitês de TI tiveram pouca participação nas 

decisões, projetos e acompanhamento de assuntos voltados para TI 

foram os que também tiveram baixo desempenho no iGovTI/2016, uma 

vez que foram classificados como “Inicial”. Foram também seis IF‟s que 

tiveram iGovTI/2016 com classificação “Intermediária”, a melhor 

classificação, e seus comitês de TI demonstraram boa participação nos 

assuntos relacionados a TI de acordo com as respostas dadas no 

questionário 1. Os demais dezesseis IF‟s ficaram classificados como 

“Básico”. Não houve qualquer instituto que fora classificado como 

“Aprimorado” entre os 28 IF‟s que apresentaram o relatório individual 

enviado pelo TCU.  

d) Um fator foi observado em comum nos Comitês de TI dos IF‟s que tiveram 

o iGov/TI como classificação “Inicial” e “Intermediária”, a “Falta de 

consciência da necessidade do comitê de TI para governança de TI por 

parte da alta administração”. Em conformidade com Weill e Ross (2006), a 

comunicação é considerada um fator importante na Governança de TI e a 

presente pesquisa identificou que há ausência de comunicação por parte 

do comitê, levando a falta de conhecimento da alta administração da sua 

importância, uma vez que o comitê não informa o seu papel na Instituição, 

bem como para Governança de TI e nem realiza divulgação das ações 

sobre governança, gestão e uso da TI; estas informações foram coletadas 

no questionário 1. 

e) Quanto aos FCS, é importante a implementação eficaz dos mesmos, uma 

vez que são pontos chaves para seu sucesso; vale lembrar que uma vez 

que o comitê de TI é uma das estruturas da Governança de TI e este faz 

parte da Governança Corporativa, se a Governança Corporativa não 

funcionar provavelmente a Governança de TI também não funcionará; 

entretanto, dependerá grandemente do compromisso dos membros do 

colegiado em tornar a Governança de TI eficaz. É importante frisar que 

dependendo do empenho do Comitê de TI, este poderá mudar 

positivamente o funcionamento da Governança Corporativa, mas desde 

que venha implementar de forma efetiva e eficaz seus FCS, e isso só é 
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possível porque os FCS do comitê de TI abrangem a alta administração e 

toda a organização, logo implementar os FCS significa envolver toda 

organização. 

f)  Finalizando esta pesquisa identificou os FCS dos comitês de TI dos IF‟s, 

os quais são apresentados na tabela 22. Esta tabela é composta pelos 

seguintes FCS: os apresentados aos membros do comitê de TI para que 

fossem classificados de acordo com sua importância (ordenados a partir 

do IIR), os inseridos por alguns membros dos comitês de TI e os inseridos 

pela presente pesquisadora. 

Tabela 22 – Fatores Críticos de Sucesso do Comitê de TI dos IF‟s. 

Ord Fatores Críticos de Sucesso IIR 

1 Existência da busca de alinhamento estratégico entre o negócio e a TI 0,95 

2 Existência do reconhecimento, apoio e patrocínio da alta administração 0,939 

3 Participação nesse colegiado de membros da gestão de TI 0,933 

4 
Realização do alinhamento de seus membros com os objetivos estratégicos 
do negócio 0,933 

5 Realização da conscientização da importância da TI 0,933 

6 
Promoção de estímulo à construção de relacionamentos entre o negócio e a 
TI para o alcance de pleno entendimento mútuo e de senso de parceria 0,922 

7 
Existência do estabelecimento de um “Regimento Interno” que regule e 
oriente a atuação desse colegiado 0,911 

8 
Realização da seleção e manutenção de membros cooperativos, 
compromissados e respeitados 0,878 

9 
Existência da ampla representatividade dos membros desse colegiado com 
assentos para a alta administração, negócio e TI 0,872 

10 
Existência da participação nesse colegiado de membros da alta 
administração (board) 0,867 

11 
Realização do fomento entre os membros desse colegiado de aprendizagem 
compartilhada, respeito mútuo e confiança 0,856 

12 Realização de frequência regular de encontros desse colegiado 0,85 

13 

Realização da busca, diante da constante e rápida evolução/mudança 
tecnológica, pela redução/eliminação de barreiras burocráticas excessivas 
na organização com a finalidade de agilizar a entrega de valor pela TI 0,85 

14 
Realização da manutenção de orientação no sentido de uma atuação 
proativa 0,85 

15 Realização da manutenção de um enfoque de negócio 0,833 

16 

Existência do reconhecimento e endereçamento adequado das questões 
relacionadas à cultura organizacional com enfoque na promoção de 
mudanças organizacionais 0,817 

17 
Realização da capacitação de seus membros, bem como da alta 
administração, em governança corporativa de TI 0,806 

18 
Existência da promoção regular de rigorosa vigilância, monitoração de 
deficiências e controle de riscos 0,806 

19 Integração das ações de TI entre campi e a reitoria 

Inserido pelo 
comitê 

cont. 
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Ord Fatores Críticos de Sucesso IIR 

20 

Atuação do Comitê Gestor de TI no que tange aos resultados das auditorias 
nos núcleos de Gestão da TI, das unidades, e a DGTI na reitoria, para 
discriminar as ações não atendidas por estes, devido as ausências de 
recursos de infraestruturas locais (conectividade, gerências de usuários, de 
backups, links redundantes, etc), ou por falta de qualificações, a atuação 
proposta visará achar soluções para fazer o alinhamento estratégico dos 
NGTIs com a DGTI, frente aos padrões instituídos no PDTI. 

Inserido pelo 
comitê 

21 

Existência da participação nesse colegiado de membros, elegidos pelos 
servidores de TI, em que tanto eleitores como elegíveis, que não possuam 
funções ou cargos de direção, com representatividades de um para cada 
localidade (Campi e Reitoria) 

Inserido pelo 
comitê 

22 Cooperação e alinhamento com outras instituições equivalentes 

Inserido pelo 
comitê 

23 
Busca pela conformidade com as normativas do Governo Federal 
relacionadas a Governança de TI e contratações 

Inserido pelo 
comitê 

24 

A seleção e manutenção de membros com largo conhecimento do negócio, 
da TI e suas necessidades, bem como das oportunidades de aplicação de TI 
no negócio. 

Inserido pelo 
comitê 

25 

Manutenção de membros que exerçam o papel de facilitadores com a 
finalidade de prover foco e auxiliar a equipe a se adaptar a processos que 
busquem alcançar as metas e objetivos traçados. 

Inserido pelo 
comitê 

26 Incluir Diretores Gerais de Campi no Colegiado 

Inserido pela 
pesquisadora 

27 
Realizar conscientização da importância do comitê de TI para a organização 
e para a governança de TI. 

Inserido pela 
pesquisadora 

28 
Incluir como papéis e responsabilidades do comitê de TI as áreas foco da 
Governança de TI 

Inserido pela 
pesquisadora 

29 Monitorar o desenvolvimento das atividades prescritas no PDTI 

Inserido pela 
pesquisadora 

30 Incluir pelo menos um membro independente, a fim de somar conhecimento 

Inserido pela 
pesquisadora 

31 Realizar encontros Bimestral/Trimestral 

Inserido pela 
pesquisadora 

32 Ter o poder de decisão, ou seja, ter a natureza deliberativa 

Inserido pela 
pesquisadora 

Fonte: o autor (2017). 

É importante identificar os FCS dos comitês de TI, pois estão ligados 

diretamente as suas atuações. Se bem implementados o retorno provavelmente 

será positivo. O FCS “Ter poder de decisão ou seja ter a natureza Deliberativa” 

incluído pela presente pesquisadora é de suma importância, uma vez que facilita a 

agilidade e implementação das decisões tomadas pelo colegiado, um ótimo 

exemplo a ser citado sobre este FCS é a característica Deliberativa do Comitê de 

TI do IF que melhor classificação teve no iGovTI/2016 com pontuação 0,63 

(Intermediário), o qual seja o Instituto Federal do Sergipe, como se pode visualizar 

no Apêndice I, pois um de seus membros respondeu a questão 4 (Esta pesquisa 

está sendo útil para você? Por quê?) do questionário 2 (questionário aplicado para 
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identificar os FCS) da seguinte forma: “Sim, permite aferir os fatores críticos de 

sucesso mapeados em detrimentos às ações realizadas pelo nosso comitê gestor 

de TI que tem se fortalecido gradativamente, sendo que este tem caráter 

deliberativo delegado pelo nosso conselho superior, bem como emitira 50 

deliberações até Agosto/2017”. Logo pode-se dizer que este FCS faz total 

diferença para o sucesso das atividades desenvolvidas pelo comitê. 

Alguns itens importantes foram observados quanto aos FCS citados pela 

literatura, pois mostraram ser divergentes quando se trata de Institutos Federais, 

que são os números de membros, a literatura recomenda que seja entre 5 a 10, no 

entanto os IF‟s que tiveram melhor desempenho no iGovTI/2016 têm entre 10 a 27 

membros e isso se deve a inclusão dos Diretores Gerais dos campus no colegiado. 

Foi notado também alguns itens nos Comitês de TI dos IF‟s que tiveram avaliação 

“Intermediária” e “Inicial”, que foi a participação dos Diretores Gerais de cada 

campus ou um/dois representantes do CODIR (Conselho de Dirigentes) no comitê 

de TI dos IF‟s com classificação “Intermediária”, onde também a maioria dos 

comitês de TI com esta classificação tem a natureza deliberativa, apenas um tem 

natureza Consultiva; já nos comitês de TI dos IF‟s com classificação “Inicial”, foi 

observado que os comitês não incluíram Diretores Gerais, mas coordenadores de 

TI de cada campus, além de incluir mais de três profissionais de TI da reitoria no 

colegiado, pode-se observar que estes IF‟s não estão tendo a visão de que o 

comitê de TI deve se focar não somente em questões básicas de TI e sim ter uma 

visão de negócio e assim beneficiar a Instituição como um todo a partir dos 

investimento feitos em TI, realizando a entrega de valor por meio da TI. 

Outro fator observado que não condiz exatamente com a literatura é quanto 

ao presidente do comitê de TI, pois os Comitês de TI que tiveram boa atuação e 

também classificação “Intermediária” no iGovTI/2016, não necessariamente são 

presididos pelo reitor ou membro da Pró-Reitoria (alta administração), pois tem 

variado entre Diretor de Gestão de TI e Pró-Reitores, no entanto alguns comitês 

que apresentam o Reitor como presidente não tiveram boa atuação e nem boa 

classificação no iGovTI/2016. Pode-se considerar, então, que um membro da Alta 

administração na condição de presidente do comitê de TI não garante que o comitê 

terá boa atuação. Mas é importante citar que provavelmente os Diretores de TI que 

são presidentes dos comitês de TI têm conhecimentos voltados para negócio, não 

estão limitados em áreas somente de TI. 
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Mais um item observado quanto os FCS foi a “Realização da conscientização 

da importância da TI” que é reconhecida pela maioria dos comitês como um FCS, 

mas não está sendo implementado nem pelos comitês de TI dos IF‟s que obtiveram 

classificação “Intermediária”. 

Concluindo, sobre a criação e atuação dos Comitês de TI, pode-se dizer que 

a grande maioria dos IF‟s instituíram os comitês de TI, assim como foram 

solicitados nos acórdãos do TCU, porém nem todos estão atuando como deveriam 

e um dos principais motivos é o apoio/conscientização dos Dirigentes das 

Instituições, mas se os Comitês de TI focarem/reconhecerem/implementarem os 

FCS podem solucionar este problema. 

4.13 Considerações 

De acordo com as pesquisas realizadas por Carr (2009), o “homem” é o 

responsável pelo fracasso da TI, visto que ele quem realiza as implementações e 

todas as atividades voltadas para TI, logo, o sucesso da entrega de valor por meio 

da TI depende verticalmente do homem. Existe o “manual” de como investir em TI 

e obter bons resultados, pois há diversas pesquisas sobre a Governança de TI que 

trata dessas questões, como exemplo, apresentação de mecanismos, princípios, 

estruturas e frameworks necessários para sua efetividade, gerando, assim, 

vantagem competitiva às organizações que as implementam eficazmente.  

Pesquisas apontam o Comitê de TI como um dos principais responsáveis pela 

efetividade da Governança de TI, por esse motivo o Comitê de TI precisa ser 

levado a sério e reconhecido por toda a organização como um colegiado crucial 

para o sucesso da Governança de TI. 

Concluiu-se que os comitês de TI dos três IF‟s do Estudo de Caso 

representam os comitês de TI dos 38 IF‟s existentes no Brasil, apresentando as 

características que os comitês de TI nos Institutos possuem, e também 

representam os IF‟s quanto os tipos de maturidade de Governança de TI, os quais 

tiveram atualmente a classificação como Inicial, Básico e Intermediário. Os IF‟s que 

não foram bem classificados podem aprender com os que estão melhor 

classificados. Infelizmente não houve qualquer Instituto com classificação 

“Aprimorado” quanto a maturidade da Governança de TI avaliado pelo TCU.  
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5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Esta dissertação buscou avaliar a atuação dos comitês de TI nos IF‟s, a 

situação da Governança de TI, identificar se o comitê de TI tem influência sobre a 

governança de TI, propor Fatores Críticos de Sucesso dos comitês de TI 

necessários para eficácia da Governança de TI dos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia (IF‟s).  

Foi concluído que os FCS identificados por Cunha também fazem parte dos 

FCS dos comitês de TI dos IF‟s. Um dos FCS de sucesso que não convergiu com a 

Literatura foi a quantidade de membros, tendo em vista que a grande abrangência 

dos IF‟s, devido aos seus campi, faz-se necessário a inclusão de Diretores Gerais 

de campi também no colegiado, já que cada campus tem certa autonomia e 

precisam ser representados pelos seus Diretores Gerais, uma vez que este é a Alta 

administração do campus. 

Teve-se como resultado a partir da aplicação do questionário 2, uma tabela 

com 32 FCS, onde foi incluído também FCS inseridos pelos comitês de TI 

participantes da pesquisa e também FCS incluídos pela pesquisadora da presente 

dissertação, os quais foram considerados relevantes de acordo com a pesquisa 

empírica realizada. A tabela dos FCS pode dar um direcionamento das ações que 

devem ser focadas para o sucesso dos objetivos dos Comitês de TI no IF‟s. 

Antes de aplicar o questionário 2 que tratou dos FCS, foi aplicado o 

questionário 1 com intuito de avalizar a atuação do comitê de TI nos IF‟s, e a partir 

da Análise Documental foi possível identificar a existência, membros e presidente 

dos Comitês de TI nos 38 IF‟s existentes no Brasil, onde foi constatado que três 

IF‟s não possuem Comitê de TI, dos três, um possui comissão de TI, outro Câmara 

de TI e o terceiro não possui comitê de TI, nem algo equivalente. 

Concluiu-se a partir dos resultados da pesquisa que o Comitê de TI influencia 

grandemente para uma Governança de TI eficaz, tendo em vista que possui as 

atribuições de Avaliar, Dirigir e Monitorar, itens que fazem parte do Conceito de 

Governança de TI; entretanto, quanto ao desempenho dos comitês de TI nos IF‟s é 

preciso que haja melhoria, tendo em vista que várias das ações que deveriam ser 

realizadas não estão sendo executadas sem sua totalidade ou não estão tendo o 

devido monitoramento, uma vez que se estivessem implementados/monitorados, a 

Governança de TI seria eficaz, já que empresas com governança de TI eficaz 
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afirmaram que foi possível graças a eficácia do comitê de TI. 

Constatou-se que o bom ou mau desempenho do comitê de TI é influenciado 

por fatores como: composição do comitê, comunicação e apoio da alta 

administração. 

Esta pesquisa fornece informações necessárias para que os comitês de TI 

avaliem suas atuações, fatores que são importantes a serem implementados e  

esclarecer sua importância para Governança de Tecnologia da Informação. 

É importante frisar que a Governança de TI deve funcionar para que os 

investimentos em TI (sistemas de informação e redes de computadores) possam 

de fato trazer benefícios para os Institutos Federais. 

5.1 Limitações da Pesquisa 

Como toda pesquisa científica, esta enfrentou limitações, relacionadas à 

disponibilidade de informações, em especial quanto a pesquisa documental, pois 

possui pouca divulgação por parte dos institutos das atividades realizadas pelos 

comitês de TI. Outro fator limitante é a abrangência dos Institutos, uma vez que 

cada instituto possui vários campus, sendo necessário realizar pesquisa apenas 

com os campus, a fim de conhecer o ponto de vista de seus representantes quanto 

a atuação dos comitês de TI e a qualidade da Governança de TI nos campus. Mais 

um fator limitante foi a pouca pesquisa sobre Governança de TI nos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Outro foi a aplicação dos 

questionários, pois sempre há participantes que não são fiéis as informações 

repassadas e isso pode prejudicar a pesquisa. 

5.2 Contribuições 

A realização desta dissertação de mestrado proporcionou um conjunto de 

contribuições para área de Governança de TI nos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia. Seguem as contribuições: 

I. A primeira contribuição foi a apresentação dos FCS dos comitês de TI, 

necessários para efetividade da Governança de TI nos IF‟s; 

II. Foi possível identificar como se encontra a atuação dos comitês de TI nos 

IF‟s e fornecer direcionamento sobre melhorias que podem ser realizadas; 
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III. Apresentação dos Fatores Limitantes e Favoráveis para atuação dos 

comitês de TI nos IF‟s; 

IV. Apresentação das características dos comitês de TI dos IF‟s e seus pontos 

positivos e negativos para sua atuação; 

V. Esclarecimento da importância do comitê de TI para Governança de TI. 

Mais da metade dos participantes do questionários 2 afirmaram que a 

pesquisa foi útil para o Instituto e para o Comitê de TI uma vez que deram as 

seguintes respostas: “Promove o alinhamento dos interesses da TI do Instituto; É 

de grande valia para o reconhecimento e evolução da Governança de TI nos IF‟s; 

Para saber a abrangência de atuação do comitê de TI; Pesquisas que envolvem a 

Gestão de TI necessitam ser difundidas; Visão do comitê de TI está tornando 

positiva; Sim, permite aferir os fatores críticos de sucesso mapeados em 

detrimentos às ações realizadas pelo nosso comitê gestor de TI que tem se 

fortalecido gradativamente, sendo que este tem caráter deliberativo delegado pelo 

nosso conselho superior, bem como emitira 50 deliberações até Agosto/2017”. 

Estas foram algumas das respostas quanto a importância da pesquisa. 

5.3 Trabalhos Futuros 

Como proposta de trabalhos futuros, sugere-se realizar pesquisas a respeito 

de como está atuação dos comitês de TI aos “olhos” dos campi, bem como a 

Governança de TI e os FCS.  

É recomendado que se faça Estudo de Caso com outras Instituições de 

ensino com intuito de verificar se os FCS dos comitês de TI dos IF‟s atendem aos 

seus comitês de TI. 

É interessante também que além do TCU, outros também façam pesquisas 

sobre a Governança de TI nos IF‟s. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 1 (ATUAÇÃO DOS COMITÊS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO (TI) NO DIRECIONAMENTO DA GOVERNAÇA DE TI NOS INSTITUTOS 
FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (IF’S)) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE INFORMÁTICA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 
 

A atuação dos Comitês de Tecnologia da Informação (TI) no direcionamento da 
Governança de TI nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF's) 

 
 

1. Dados Pessoais: 

Servidor:  

Cargo:  

Instituto Federal:  

Pró-reitoria:  

Coordenação:  

Tempo de Serviço:  

Cidade:  

Estado:  
2. O Instituto dispõe de um comitê de TI formalmente instituído? 

Sim 

Não 

Desconheço 
3. O comitê de TI é composto por representantes de áreas relevantes da instituição? 

Sim 

Não 

Parcialmente 
4. Você conhece o papel do comitê de TI, bem como sua importância para a 
governança de TI? 

Sim 

Não 

Parcialmente 
5. Para a implantação do comitê de TI, foi seguido algum guia do Governo? 

Sim 

Não  

Desconheço 
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6. Como é feita a seleção dos membros do comitê de TI? 

Pelo Gestor/Reitor 

Indicação 

Votação 

Desconheço 
7. Quem participa do comitê de TI? 

Reitor 

Diretor-Geral de campi 

Servidores da área de TI 

Pró-reitoria de administração 

Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional 

Pró-reitoria de Extensão 

Pró-reitoria de Ensino 

Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 

Outras Pró-reitorias 

Diretorias/Coordenações 

Professores de campi 

Téc. Administrativo de campi 
8. O comitê de TI realiza as atividades previstas em seu ato constitutivo? 

Sim 

Não 

Parcialmente 
9. Se não, quais os empecilhos encontrados para realizar as atividades previstas? 

 
10. As decisões do comitê de TI estão sendo implementadas? 

Não são implementadas 

Parcialmente implementadas 

Totalmente implementadas 
11. Se não, quais são os obstáculos que impedem ou dificultam as suas 
implementações? 

 
12. As decisões geradas pelo comitê de TI têm alguma prioridade para serem 
implementadas? 

Sim 

Não 
13. Tem um cronograma anual de reuniões? 

Sim 

Não 
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14. Se sim, é executado? 

Sim 

Não 

Parcialmente 
15. Com que frequência são realizados os encontros? 

Semanal 

Mensal 

Bimestral 

Trimestral 

Semestral 

Anual 
16. Quem participa das reuniões do comitê de TI? 

Membros do comitê 

Reitor 

Diretor Geral de campi 

Servidores da área de TI 

Pró-reitoria de administração 

Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional 

Pró-reitoria de Extensão 

Pró-reitoria de Ensino 

Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 

Outras Pró-Reitorias 

Diretorias/Coordenações 

Professores de campi 

Téc. Administrativos de campi 

Outros não listados aqui 
17. Os membros do comitê participam das reuniões realizadas? 

Sim 

Não 

Parcialmente 
18. A instituição prioriza as ações de TI com apoio do comitê de TI? 

Sim 

Não  

Parcialmente 
19. O comitê de TI é o responsável pela alocação de recursos, pelos investimentos e 
pela tomada de decisão de gastos de TI? 

Sim 
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Não 

Parcialmente 
20. Se não, o que impede sua responsabilidade na alocação, investimentos e tomada 
de decisão? 

 
21. É feita alguma campanha para disseminar o papel do comitê de TI na Instituição? 

Sim 

Não 
22. O comitê de TI da sua instituição tem natureza: 

Deliberativa 

Consultiva 

Ambos 
23. O comitê de TI atua efetivamente sobre os temas inerentes à governança de TI? 

Sim 

Não 

Parcialmente 
24. Se não, o que se deve a falta de sua atuação? 

 
25. Há quanto tempo existe comitê de TI homologado (portaria publicada) no IF? 

Menos de 1 ano 

Entre 1 e 3 anos 

Entre 3 e 5 anos 

Mais de 5 anos 

Ainda não está homologado 

Desconheço 
26. O processo de planejamento de TI prevê o apoio do comitê de TI? 

Sim 

Não 

Parcialmente 
27. O comitê de TI tem direcionado, monitorado e avaliado os projetos e as 
atividades de TI? 

Sim 

Não 

Parcialmente 
28. O comitê realiza o monitoramento e a supervisão do desempenho da TI e 
avaliação dos riscos de TI que podem impactar o negócio da Instituição? 

Sim 

Não 

Parcialmente 
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29. A alta administração tem consciência da necessidade do comitê de TI para 
governança de TI? 

Sim 

Não 

Parcialmente 

Desconheço 
30. Se não, na sua opinião o que está faltando para sua conscientização? 

 
31. Há política de governança de TI formalmente instituída pela alta administração? 

Sim 

Não 

Desconheço 
32. O comitê coordena a elaboração do Plano Diretor de TI e do Plano de Ações de 
TI? 

Sim 

Não  

Parcialmente 
33. O comitê promove adequada publicidade e transparência das informações sobre 
a situação da governança, da gestão e do uso da TI? 

Sim 

Não 

Parcialmente 
34. O comitê possui recursos (humanos, materiais e financeiros) necessários para 
exercer adequadamente as suas atribuições? 

Sim 

Não 

Parcialmente 
35. Se não, quais suas recomendações para a solução deste problema? 

 
36. Na sua opinião este IF está de acordo com os modelos básicos de comitê de TI 
indicados? 

 
37. Fatores positivos que interferem no desempenho do comitê de TI: 

 
38. Fatores negativos que interferem no desempenho do comitê de TI: 
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APÊNDICE B – CARTA DE ANUÊNCIA 

 

CARTA DE ANUÊNCIA 

 

Declaro para os devidos fins, que AUTORIZO a pesquisadora Ana Raquel 

Marinho Correia, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Computação da Universidade Federal de Pernambuco/UFPE, a desenvolver a 

sua pesquisa a partir de entrevista, bem como aplicação de questionário com os 

membros do comitê de tecnologia da informação desta Instituição de Ensino, que 

tem o Projeto de Pesquisa intitulado “A atuação dos Comitês de TI no 

direcionamento da Governança de Tecnologia da Informação nos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF’s)”, está sob orientação do 

Prof. Dr. José Gilson de Almeida Teixeira Filho cujo objetivo é descrever a 

influência exercida pelos comitês de TI na governança de TI, analisar os resultados 

e propor recomendações para os comitês de TI dos IF‟s. 

A autorização está condicionada ao cumprimento da pesquisadora em utilizar os 

dados e materiais coletados, exclusivamente para os fins da pesquisa. 

 
__________________________________________ 

Reitora do IF 
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APENDICE C – QUESTIONÁRIO 2  (QUESTIONÁRIO DOS FATORES CRÍTICOS 
DE SUCESSO DOS COMITÊS DE TI PARA APOIAR A GOVERNANÇA DE TI 
DOS IF’s) 
 
Tempo de experiência profissional (Instituto Federal + experiência anterior) 
(  ) 1. Menos de 2 anos 
(  ) 2. 2 a 5 anos 
(  ) 3. 6 a 10 anos 
(  ) 4. 11 a 15 anos 
(  ) 5. Mais de 15 anos 
 
Instituto Federal 
(  ) Acre 
(  ) Alagoas 
(  ) Amapá 
(  ) Amazonas 
(  ) Baiano 
(  ) Bahia 
(  ) Brasília 
(  ) Ceará 
(  ) Espírito Santo 
(  ) Goiás 
(  ) Goiano 
(  ) Maranhão 
(  ) Norte de Minas Gerais 
(  ) Sudeste de Minas Gerais 
(  ) Minas Gerais 
(  ) Sul de minas Gerais 
(  ) Triangulo Mineiro 
(  ) Mato Grosso 
(  ) Mato Grosso do Sul 
(  ) Pará 
(  )Paraíba 
(  ) Pernambuco 
(  ) Sertão de Pernambuco 
(  )Piauí 
(  ) Paraná 
(  ) Rio de Janeiro 
(  ) Fluminense 
(  ) Rio Grande do Norte 
(  ) Rondônia 
(  ) Roraima 
(  ) Sul RioGrandense 
(  ) Farroupilha 
(  ) Rio Grande do Sul 
(  ) Catarinense 
(  ) Santa Catarina 
(  ) Sergipe 
(  ) São Paulo 
(  ) Tocantins 



141 

 

Pró-Reitoria/Coordenação 
(  )Pró-Reitor de Administração 
(  )Pró-Reitor de Ensino 
(  )Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação 
(  )Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional 
(  )Diretor de Gestão de Tecnologia da Informação 
(  )Diretor de Desenvolvimento Educacional 
(  )Coordenador de Tecnologia da Informação 
(  )Coordenador de Governança de Tecnologia da Informação 
(  )Coordenador de Sistema 
(  )Coordenador de Relações Externas 
(  )Coordenador de Logística de Tecnologia da Informação e Comunicação 
(  )Chefe do Núcleo de Tecnologia da Informação 
(  )Outro: ________________________ 
 
Cargo 
(  )Analista de Tecnologia da Informação 
(  )Assistente em Administração 
(  )Contador 
(  )Docente 
(  )Técnico de Tecnologia da Informação 
(  )Tecnólogo em Tecnologia da Informação 
(  ) Outro: _________________________ 
 
 
1. Preencha a tabela, segundo a escala abaixo, a opção que melhor responde 

o grau de importância de cada FCS listado que venha influenciar na atuação do 

Comitê de TI para uma boa governança de TI. Sendo os valores mais altos 

representativos de sua concordância, conforme abaixo: 

 

 

 

 

Ordem Fator Crítico de Sucesso 

Grau de importância 

1 2 3 4 5 

1 Realização da manutenção de um enfoque de negócio      

2 Existência da busca de alinhamento estratégico entre o 
negócio e a TI 

     

3 Existência do reconhecimento, apoio e patrocínio da alta 
administração 

     

4 Existência da participação nesse colegiado de membros da 
alta administração (board) 

     

5 Existência da ampla representatividade dos membros desse 
colegiado com assentos para a alta administração, negócio e 
TI 

     

6 Realização do alinhamento de seus membros com 

os objetivos estratégicos do negócio 

     

1 – Discordo 
totalmente 

2 – Discordo 
parcialmente 

3 – Não 
concordo, 
nem discordo 

4 – 
Concordo 
Parcialmente 

5 – 
Concordo 
Totalmente 
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7 Realização da seleção e manutenção de membros 
cooperativos, compromissados e respeitados 

     

8 Realização do fomento entre os membros desse colegiado 
de aprendizagem compartilhada, respeito mútuo e 
confiança 

     

9 Existência do reconhecimento e endereçamento adequado 
das questões relacionadas à cultura organizacional com 
enfoque na promoção de mudanças organizacionais 

     

10 Realização da capacitação de seus membros, bem como da 
alta administração, em governança corporativa de TI 

     

11 Realização de frequência regular de encontros desse 
colegiado 

     

12 Realização da busca, diante da constante e rápida 
evolução/mudança tecnológica, pela redução/eliminação de 
barreiras burocráticas excessivas na organização com a 
finalidade de agilizar a entrega de valor pela TI 

     

13 Participação nesse colegiado de membros da gestão de TI      

14 Promoção de estímulo à construção de relacionamentos 
entre o negócio e a TI para o alcance de pleno 
entendimento mútuo e de senso de parceria 

     

15 Realização da manutenção de orientação no sentido de uma 
atuação proativa 

     

16 Existência do estabelecimento de um “Regimento Interno” 
que regule e oriente a atuação desse colegiado 

     

17 Existência da promoção regular de rigorosa vigilância, 
monitoração de deficiências e controle de riscos 

     

18 Realização da conscientização da importância da TI      

 

 
 
 
2. Liste, se julgar necessário, outros FCS que você reconhece e que não foram 

listados anteriormente. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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3. Marque os FCS de acordo com seu estado de implementação no seu 

Instituto 

Ordem Fator Crítico de Sucesso 

Estado de 
implementação 

Já
 e

st
á 

im
pl

em
en

ta
do

 

E
st

am
os

 

im
pl

em
en

ta
nd

o 

A
in

da
 n

ão
 fo

i 

im
pl

em
en

ta
do

 

N
ão

 a
ch

o 
re

le
va

nt
e 

im
pl
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1 Realização da manutenção de um enfoque de negócio     

2 Existência da busca de alinhamento estratégico entre o negócio 
e a TI 

    

3 Existência do reconhecimento, apoio e patrocínio da alta 
administração 

    

4 Existência da participação nesse colegiado de membros da alta 
administração (board) 

    

5 Existência da ampla representatividade dos membros desse 
colegiado com assentos para a alta administração, negócio e TI 

    

6 Realização do alinhamento de seus membros com os objetivos 
estratégicos do negócio 

    

7 Realização da seleção e manutenção de membros cooperativos, 
compromissados e respeitados 

    

8 Realização do fomento entre os membros desse colegiado de 
aprendizagem compartilhada, respeito mútuo e confiança 

    

9 Existência do reconhecimento e endereçamento adequado das 
questões relacionadas à cultura organizacional com enfoque na 
promoção de mudanças organizacionais 

    

10 Realização da capacitação de seus membros, bem como da alta 
administração, em governança corporativa de TI 

    

11 Realização de frequência regular de encontros desse colegiado     

12 Realização da busca, diante da constante e rápida 
evolução/mudança tecnológica, pela redução/eliminação de 
barreiras burocráticas excessivas na organização com a 
finalidade de agilizar a entrega de valor pela TI 

    

13 Participação nesse colegiado de membros da gestão de TI     

14 Promoção de estímulo à construção de relacionamentos entre o 
negócio e a TI para o alcance de pleno entendimento mútuo e 
de senso de parceria 

    

15 Realização da manutenção de orientação no sentido de uma 
atuação proativa 

    

16 Existência do estabelecimento de um “Regimento Interno” que 
regule e oriente a atuação desse colegiado 

    

17 Existência da promoção regular de rigorosa vigilância, 
monitoração de deficiências e controle de riscos 

    

18 Realização da conscientização da importância da TI     
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4. Esta pesquisa está sendo útil para você? Por quê? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 
5. Você respondeu esta pesquisa com base em: (pode marcar mais de uma 

opção) 

(  ) Experiência profissional prática 

(  ) Conhecimento teórico sobre o assunto 

(  ) Outro: ______________________________ 
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APÊNDICE D – CARTA DE SOLICITAÇÃO PARA APLICAR QUESTIONÁRIO 2 

 
Recife, 29 de maio de 2017. 
 
Prezado Membro do Comitê de TI, 
 
Estou realizando a Segunda Etapa da minha pesquisa de Mestrado em Ciência da 
Computação que tem como tema “A Atuação dos Comitês de Tecnologia da 
Informação (TI ) no Direcionamento da Governança de TI nos IF’s”, sob 
orientação do Profº Dr. José Gilson de Almeida Teixeira Filho, na Universidade 
Federal de Pernambuco, e gostaria da sua colaboração. A primeira etapa tratou-se 
de um questionário com 38 perguntas, a fim de se ter uma Visão Geral da atuação 
dos Comitês de TI dos IF‟s. Para responder o formulário da segunda etapa você 
não levará mais que 15 minutos. 
 
Nesta segunda etapa, o objetivo é identificar os “Fatores Críticos de Sucesso 
(FCS)” dos Comitês de TI para apoiar a Governança de TI nos IF‟s. 
 
O formulário da 2ª etapa possui 18 FCS, resultado da pesquisa de FCS dos 
comitês Estratégicos e Diretivos de TI da Administração Pública Federal. Neste 
formulário você poderá sugerir novos FCS. 
 
Por gentileza leia atentamente antes de responder. O formulário se encontra no 
endereço eletrônico armazenado no Google Form. 
 
O questionário estará disponível até o dia 06 de junho de 2017. 
https://docs.google.com/a/cin.ufpe.br/forms/d/e/1FAIpQLSdRPgovEDjw0IhKg
PQbnrrwAQLivqEe7vVnpsS4Kmbojp_gVA/viewform?c=0&w=1 
 
 
Definições: 
 
“Fatores Críticos de Sucesso (FCS) são aquelas poucas áreas, para qualquer 
negócio, nas quais os resultados, se satisfatórios, irão assegurar um desempenho 
competitivo bem sucedido para a organização. São, portanto, áreas-chave onde as 
„coisas‟ devem dar certo para que o negócio prospere.” Rockart (1979 apud Cunha, 
2012) 
 
“O Comitê de TI é um colegiado responsável por determinar prioridades de 
investimento de TI, de acordo com estratégias e prioridades do negócio, e 
monitorar projetos e níveis de serviços.” (TCU, 2012) 
 
 
Abraços e obrigada pela sua participação! 
 
 
Ana Raquel Marinho Correia 
Mestranda em Ciência da Computação - UFPE 

 
 

https://docs.google.com/a/cin.ufpe.br/forms/d/e/1FAIpQLSdRPgovEDjw0IhKgPQbnrrwAQLivqEe7vVnpsS4Kmbojp_gVA/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/a/cin.ufpe.br/forms/d/e/1FAIpQLSdRPgovEDjw0IhKgPQbnrrwAQLivqEe7vVnpsS4Kmbojp_gVA/viewform?c=0&w=1
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APÊNDICE E – OPINIÕES EMITIDAS PELOS PARTICIPANTES SOBRE A CONCORDÂNCIA DE FCS DOS COMITÊS DE TI 

Institutos Federais 

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Acre 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 

Alagoas                                     

Amapá 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 

Amazonas 1 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

Amazonas 2 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 5 4 5 

Baiano 4 5 5 5 5 5 3 5 3 5 4 5 5 5 5 5 3 5 

Bahia 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 

Ceará 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 

Brasília 3 4 5 5 5 5 4 3 3 5 4 4 5 4 3 5 4 3 

Espírito Santo 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

Goiás 3 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 

Goiano 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 

Maranhão 4 2 2 2 2 4 4 2 2 1 4 4 5 4 2 5 2 4 

Norte de Minas Gerais 3 5 5 5 5 4 3 2 2 1 4 3 2 2 3 3 2 3 

Sudeste de Minas Gerais 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Minas Gerais                                     

Sul de Minas Gerais 5 5 5 2 2 3 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 

Triangulo Mineiro 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Mato Grosso  5 5 5 5 3 5 5 2 5 4 4 5 5 5 4 5 3 5 

Mato Grosso do Sul                                     

Pará 1 4 5 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 5 4 4 3 3 4 

Pará 2 3 4 4 3 3 3 1 4 3 3 5 4 5 4 4 5 3 4 

cont. 
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Institutos Federais 
FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Paraíba 3 5 5 5 5 5 5 4 4 2 3 3 4 4 4 1 3 4 

Pernambuco 4 5 4 5 5 5 4 5 4 2 5 2 5 5 4 5 4 5 

Sertão Pernambucano 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 

Piauí 3 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 4 

Paraná 2 4 4 2 2 5 5 5 3 2 2 2 5 5 4 5 5 5 

Paraná 2 5 5 5 4 4 5 3 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 

Rio de Janeiro 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 

Fluminense POSSUI CÂMARA DE TI 

Rio Grande do Norte 4 5 5 4 3 4 5 4 3 5 3 5 4 4 3 3 3 4 

Rondônia 4 4 5 5 3 4 3 2 3 2 2 5 3 5 3 4 2 5 

Roraima 1 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3 4 4 5 3 4 4 5 

Roraima 2 4 5 5 3 5 4 3 3 4 5 5 4 5 5 4 5 3 5 

Sul RioGrandense 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 

Farroupilha                                     

Rio Grande do Sul POSSUI COMISSÃO DE TI  

Catarinense                                     

Santa Catarina 1 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 3 5 5 5 5 3 4 

Santa Catarina 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Santa Catarina 3 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 

Sergipe 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

São Paulo 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 

Tocantis NÃO POSSUI COMITÊ DE TI E NEM ALGO EQUIVALENTE 
OBS: As lacunas em branco são os Institutos que não participaram da pesquisa e os preenchimentos em vermelho não possui comitê de TI. 
Legenda: 1 – Discordo Totalmente                                    5 – Concordo Totalmente 
                 2 – Discordo Parcialmente 
                 3 – Não Concordo Nem Discordo 
                 4 – Concordo Parcialmente 
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APÊNDICE F – OPINIÕES EMITIDAS SOBRE O ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO DOS FCS PELOS COMITÊS DE TI NOS IF’S 

Institutos Federais 

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Acre                                     

Alagoas                                     

Amapá 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 

Amazonas 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Amazonas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Baiano 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 

Bahia 2 1 3 1 1 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 3 2 

Ceará 2 3 3 1 1 3 3 3 2 2 1 2 1 3 2 2 3 3 

Brasília 2 2 1 1 1 2 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 

Espírito Santo 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 

Goiás 2 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 2 1 1 2 1 2 1 

Goiano 3 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 

Maranhão                                     

Norte de Minas Gerais                                     

Sudeste de Minas Gerais                                     

Minas Gerais                                     

Sul de Minas Gerais 3 3 3 1 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 

Triangulo Mineiro 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 2 * 3 2 2 

Mato Grosso                                      

Mato Grosso do Sul                                     

Pará 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 

Pará 2 3 2 2 2 2 1 3 1 1 3 2 1 2 1 2 2 1 2 

cont. 
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Institutos Federais 

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Paraíba                                     

Pernambuco 2 2 2 1 1 2 3 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 1 

Sertão Pernambucano 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 3 2 

Piauí 3 2 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 

Paraná 2 2 3 2 3 2 1 2 3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 

Paraná 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

Rio de Janeiro 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

Fluminense                                     

Rio Grande do Norte 3 1 1 1 3 2 3 4 3 2 2 3 1 1 1 1 3 3 

Rondônia 3 2 1 1 1 2 3 3 3 4 1 2 4 2 2 1 3 1 

Roraima 1 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 1 3 2 3 3 1 3 2 

Roraima 2 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 

Sul RioGrandense 3 2 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 

Farroupilha                                     

Rio Grande do Sul                                     

Catarinense                                     

Santa Catarina 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 3 1 1 2 1 2 2 

Santa Catarina 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Santa Catarina 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 

Sergipe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 

São Paulo 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 

Tocantis                                     
Legenda: 1 – Já está implementado 
                 2 – Estamos implementando 
                 3 – Ainda não foi implementado 
                 4 – Não acho relevante implementar 
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APÊNDICE G – LISTA DE FCS SEM ORDENAÇÃO 

Ord Fatores Críticos de Sucesso IIR 
Desvio 
Padrão 

Coef. De 
Variação 

%ProFCS 
>=90% 

1 Realização da manutenção de um enfoque de negócio 0,829 0,845 0,204 80 

2 Existência da busca de alinhamento estratégico entre o negócio e a TI 0,949 0,604 0,127 100 

3 Existência do reconhecimento, apoio e patrocínio da alta administração 0,937 0,624 0,133 100 

4 
Existência da participação nesse colegiado de membros da alta administração (board) 0,863 0,926 0,215 88,571 

5 

Existência da ampla representatividade dos membros desse colegiado com assentos para a 
alta administração, negócio e TI 0,869 0,99 0,228 82,857 

6 Realização do alinhamento de seus membros com os objetivos estratégicos do negócio 0,931 0,586 0,126 97,143 

7 

Realização da seleção e manutenção de membros cooperativos, compromissados e 
respeitados 0,874 0,964 0,221 82,857 

8 

Realização do fomento entre os membros desse colegiado de aprendizagem compartilhada, 
respeito mútuo e confiança 0,851 1,003 0,236 85,714 

9 

Existência do reconhecimento e endereçamento adequado das questões relacionadas à 
cultura organizacional com enfoque na promoção de mudanças organizacionais 0,811 0,906 0,223 77,143 

10 

Realização da capacitação de seus membros, bem como da alta administração, em 
governança corporativa de TI 0,8 1,341 0,335 77,143 

11 Realização de frequência regular de encontros desse colegiado 0,846 0,874 0,204 85,714 

12 

Realização da busca, diante da constante e rápida evolução/mudança tecnológica, pela 
redução/eliminação de barreiras burocráticas excessivas na organização com a finalidade de 
agilizar a entrega de valor pela TI 0,846 0,906 0,214 82,857 

13 Participação nesse colegiado de membros da gestão de TI 0,931 0,676 0,144 97,143 

14 

Promoção de estímulo à construção de relacionamentos entre o negócio e a TI para o alcance 
de pleno entendimento mútuo e de senso de parceria 0,92 0,688 0,15 97,143 

15 Realização da manutenção de orientação no sentido de uma atuação proativa 0,846 0,874 0,207 80 

16 

Existência do estabelecimento de um “Regimento Interno” que regule e oriente a atuação 
desse colegiado 0,909 0,909 0,2 88,571 

17 

Existência da promoção regular de rigorosa vigilância, monitoração de deficiências e controle 
de riscos 0,8 1,028 0,257 68,571 

18 Realização da conscientização da importância da TI 0,931 0,586 0,126 97,143 
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APÊNDICE H – LISTA DE FCS ORDENADOS A PARTIR DO IIR 

Ord Fatores Críticos de Sucesso IIR 
Desvio 
Padrão 

Coef. De 
Variação 

%ProFCS 
>=90% 

2 Existência da busca de alinhamento estratégico entre o negócio e a TI 0,95 0,604 0,127 100 

3 Existência do reconhecimento, apoio e patrocínio da alta administração 0,939 0,624 0,133 100 

13 Participação nesse colegiado de membros da gestão de TI 0,933 0,586 0,126 97,143 

6 
Realização do alinhamento de seus membros com os objetivos estratégicos do negócio 

0,933 0,676 0,144 97,143 

18 Realização da conscientização da importância da TI 0,933 0,586 0,126 97,143 

14 

Promoção de estímulo à construção de relacionamentos entre o negócio e a TI para o alcance de 
pleno entendimento mútuo e de senso de parceria 0,922 0,688 0,15 97,143 

16 

Existência do estabelecimento de um “Regimento Interno” que regule e oriente a atuação desse 
colegiado 0,911 0,909 0,2 88,571 

7 
Realização da seleção e manutenção de membros cooperativos, compromissados e respeitados 0,878 0,964 0,221 82,857 

5 

Existência da ampla representatividade dos membros desse colegiado com assentos para a alta 
administração, negócio e TI 0,872 0,99 0,228 82,857 

4 Existência da participação nesse colegiado de membros da alta administração (board) 0,867 0,926 0,215 88,571 

8 

Realização do fomento entre os membros desse colegiado de aprendizagem compartilhada, 
respeito mútuo e confiança 0,856 1,003 0,236 85,714 

11 Realização de frequência regular de encontros desse colegiado 0,85 0,906 0,214 82,857 

12 

Realização da busca, diante da constante e rápida evolução/mudança tecnológica, pela 
redução/eliminação de barreiras burocráticas excessivas na organização com a finalidade de 
agilizar a entrega de valor pela TI 0,85 0,874 0,204 85,714 

15 
Realização da manutenção de orientação no sentido de uma atuação proativa 

0,85 0,874 0,207 80 

1 Realização da manutenção de um enfoque de negócio 0,833 0,845 0,204 80 

9 

Existência do reconhecimento e endereçamento adequado das questões relacionadas à cultura 
organizacional com enfoque na promoção de mudanças organizacionais 

0,817 0,906 0,223 77,143 

10 

Realização da capacitação de seus membros, bem como da alta administração, em governança 
corporativa de TI 0,806 1,341 0,335 77,143 

17 

Existência da promoção regular de rigorosa vigilância, monitoração de deficiências e controle de 
riscos 0,806 1,028 0,257 68,571 
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APÊNDICE I – CLASSIFICAÇÃO DO IGOVTI/2016 REALIZADO PELO TCU 

Ord Instituto iGovTI/2016 

D1 - Liderança 
D2 - Estratégia e 

Planos 
D3 - Informações D4 - Pessoas D5 - Processos D5 - Resultados 
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1 Acre                                                   

2 Alagoas                                                   

3 Amapá                                                   

4 Amazonas 
0,51 - 
Intermediário   0,37         0,65     0,47         0,5     0,42           0,75 

5 Bahia                                                   

6 Baiano 0,38 - Básico 0,29             0,71   0,42     0,25         0,3       0,35     

7 Brasília                                                   

8 Catarinense 0,33 - Básico 0,23             0,79   0,35     0,22       0,28       0,07       

9 Ceará 0,41 - Básico 0,28             0,83 0,26         0,32     0,26           0,6   

10 Espírito Santo                                                   

11 Farroupilha 0,47 - Básico   0,39           0,75   0,47       0,3         0,51     0,4     

12 Fluminense                                                   

13 Goiano 0,25 - Inicial 0,22         0,37     0,19       0,18       0,16         0,48     

14 Goiás 0,49 - Básico   0,45       0,43         0,58     0,41       0,38           0,83 

15 Maranhão 
0,56 - 
Intermediário   0,41           0,91       0,83   0,4       0,35         0,54   

16 Mato Grosso 
0,55 - 
Intermediário     0,55         0,9       0,72     0,5     0,38     0,16       

17 Mato Grosso do Sul 0,13 - Inicial 0,04       0,2       0,05       0,17       0,06         0,37     

18 Minas Gerais 0,26 - Inicial 0,14           0,64     0,36     0,09       0,15       0,26       

19 
Norte de Minas 
Gerais 0,31 - Básico 0,28             0,73 0,23       0,21       0,15         0,34     

20 Pará 0,31 - Básico 0,17           0,54     0,3       0,44     0,11         0,43     

cont. 
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Ord Instituto iGovTI/2016 

D1 - Liderança 
D2 - Estratégia e 

Planos 
D3 - Informações D4 - Pessoas D5 - Processos D5 - Resultados 
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21 Paraíba 0,16 - Inicial 0,15       0,28       0,11       0,16       0,15       0,07       

22 Paraná 0,44 - Básico   0,39           0,81   0,32       0,41       0,31       0,47     

23 Pernambuco 0,34 - Básico 0,29             0,72   0,32     0,17       0,17         0,42     

24 Piauí                                                   

25 Rio de Janeiro 0,37 - Básico   0,34           0,7   0,47     0,14         0,3     0,23       

26 Rio Grande do Norte 0,43 - Básico   0,34           0,78   0,39       0,36       0,36       0,35     

27 Rio Grande do Sul                                                   

28 Rondônia 0,34 - Básico 0,26         0,49     0,28         0,42     0,25         0,38     

29 Roraima                                                   

30 Santa Catarina                                                   

31 São Paulo                                                   

32 Sergipe 
0,63 - 
Intermediário     0,56         0,95       0,78   0,44       0,47         0,59   

33 
Sertão 
Pernambucano 0,32 - Básico 0,13           0,67     0,38     0,23       0,15         0,44     

34 
Sudeste de Minas 
Gerais 0,16 - Inicial 0,08           0,61   0,13       0,05       0,04       0,1       

35 Sul de Minas Gerais 0,38 - Básico   0,34           0,71   0,48     0,22         0,31     0,24       

36 SulRioGrandense 
0,58 - 
Intermediário   0,42           0,78   0,33           0,71     0,61       0,67   

37 Tocantins 0,47 - Básico   0,38           0,84     0,68     0,3       0,37     0,23       

38 Triangulo Mineiro 
0,55 - 
Intermediário   0,44           0,95   0,47       0,48       0,34           0,71 

Legenda:  
Inicial (0,00 a 0,29) 

Básica (0,30 a 0,49) 

Intermediária (0,50 a 0,69) 

Aprimorada (0,70 a 1,00) 
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APÊNDICE J – QUANTIDADE POR CADA DIMENSÃO AVALIADA 

 

Classificação iGovTI/2016 Liderança 
Estratégias 

e Planos 
Informações Pessoas Processos Resultado 

Inicial (0,00 a 0,29) 6 14 2 8 13 13 9 

Básica (0,30 a 0,49) 16 12 3 15 12 13 12 

Intermediária (0,50 a 0,69) 6 2 6 2 2 2 4 

Aprimorada (0,70 a 1,00) 0 0 17 3 1 0 3 

Total 28 28 28 28 28 28 28 
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APÊNDICE K – PORCENTAGEM POR CADA DIMENSÃO AVALIADA 

 

Classificação iGovTI/2016 Liderança 
Estratégias 

e Planos 
Informações Pessoas Processos Resultado 

Inicial (0,00 a 0,29) 21% 50% 7% 29% 46% 46% 32% 

Básico (0,30 a 0,49) 57% 43% 11% 54% 43% 46% 43% 

Intermediária (0,50 a 0,69) 21% 7% 21% 7% 7% 7% 14% 

Aprimorada (0,70 a 1,00) 0% 0% 61% 11% 4% 0% 11% 

Total  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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ANEXO A – DETALHAMENTO DOS TEMAS AVALIADOS NO IGOVTI/2016  

REALIZADO PELO TCU. 

 1 Governança Corporativa e de TI – Liderança da alta 
administração (D1) - (Avaliar a capacidade em liderança da 
alta administração da organização). 

Práticas não adotada Práticas adotada 

Não 
se 
aplica 

Não 
adota 

Iniciou 
plano 

Parcial Integral 

1
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 d
e

 g
o
v
e

rn
a
n

ç
a
 

c
o

rp
o

ra
ti
v
a
 

a. a organização define e comunica formalmente papéis 
e responsabilidades para a governança corporativa. 

     

b. a organização dispõe de um comitê de direção 
estratégica formalmente instituído, que auxilia nas 
decisões relativas às diretrizes, estratégias, políticas e 
no acompanhamento da gestão institucional. 

     

c. a organização realiza avaliações sobre a definição e 
compreensão dos papéis e responsabilidades 
organizacionais. 

     

d. a organização dispõe de um código de ética 
formalmente instituído, bem como divulga e monitora o 
seu cumprimento. 

     

e. a organização dispõe de uma política corporativa de 
gestão de riscos formalmente instituída como norma de 
cumprimento obrigatório. 

     

f. a organização dispõe de uma política corporativa de 
gestão de continuidade do negócio formalmente 
instituída como norma de cumprimento obrigatório. 
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a. a organização define e comunica formalmente papéis 
e responsabilidades mais relevantes para a governança 
e a gestão de TI. 

     

b. a organização dispõe de um comitê de TI formalmente 
instituído, composto por representantes de áreas 
relevantes da organização. 

     

c. O comitê de TI realiza as atividades previstas em seu 
ato constitutivo 

     

d. A organização prioriza as ações de TI com apoio do 
comitê de TI (ou colegiado equivalente), que atua como 
instância consultiva da alta administração. 
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a. a organização define formalmente diretrizes para o 
planejamento de TI. 

     

b. a organização define formalmente diretrizes para 
gestão do portfólio de projetos e serviço de TI, inclusive 
para definição de critérios de priorização e de alocação 
orçamentária. 

     

c. a organização define formalmente diretrizes para 
contração de bens e serviços de TI. 

     

d. a organização define formalmente diretrizes para 
avaliação do desempenho dos serviços de TI. 

     

e. a organização define formalmente diretrizes para 
comunicação com as patês interessadas (público interno 
e externo) sobre os resultados da gestão e do uso de TI, 
contemplando o meio de divulgação, o conteúdo, a 
frequência e o formato das comunicações.  

     

1
.4

 C
o
m

 r
e

la
ç
ã
o

 a
o
s
 r

is
c
o

 

d
e

 T
I 

a. organização define formalmente as diretrizes para 
gestão dos riscos de TI aos quais o negócio está 
exposto. 

     

b. a organização define e comunica formalmente papéis 
e responsabilidades pela gestão de riscos de TI. 

     

c. a organização define formalmente os níveis de risco 
de TI aceitáveis na consecução de seus objetivos 
(apetite a risco). 

     

d. a organização toma decisões estratégicas 
considerando os níveis de riscos de TI definidos. 
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a.a organização define formalmente diretrizes para 
garantir o desenvolvimento de competências e a 
retenção de gestores de TI. 

     

b.a organização define formalmente diretrizes para 
garantir o desenvolvimento de competências e a 
retenção de pessoal técnico de TI. 

     

c.a organização define formalmente diretrizes para 
avaliação e incentivo ao desempenho de gestores de TI. 

     

d.a organização define formalmente diretrizes para 
avaliação e incentivo ao desempeno de pessoal técnico 
de TI. 

     

e.a organização define formalmente diretrizes para 
escolha dos líderes da área de TI, ocupantes dos cargos 
de chefia e de assessoramento. 
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a.a organização define formalmente diretrizes para 
avaliação da governança e da gestão de TI. 

     

b.a organização realiza avaliação periódica de 
governança e de gestão de TI. 

     

c.a organização realiza avaliação periódica de sistema 
de informação. 

     

d.a organização realiza avaliação periódica de 
segurança da informação. 

     

e.a organização realiza avaliação periódica de contratos 
de TI. 
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a.a auditoria interna possui pessoal capacitado para 
avaliar a governança e a gestão de TI. Quantitativo 
capacidade para essa avaliação: 0. 

     

b.a auditoria interna monitora as ações de governança e 
de gestão de TI. 

     

c.a organização aprova, de forma periódica, plano de 
auditoria que inclua avaliação da governança e da 
gestão de TI. 

     

d.a auditoria interna avalia a gestão de riscos de TI.      

e.a auditoria interna avalia os riscos considerados 
críticos para o negócio e a eficácia dos respectivos 
controles. 

     

f.a auditoria interna considera o resultado dos 
levantamentos de governança de TI realizado pelo TCU 
como subsidio para o planejamento de seus trabalhos. 

     

2 Controles de Gestão - Estratégias e Planos (D2) - 
(Avaliar a capacidade em controle da gestão de estratégias e 
planos). 

Práticas não adotada Práticas adotada 

Não 
se 
aplica 

Não 
adota 

Iniciou 
plano 

Parcial Integral 
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a.a organização executa periodicamente processo de 
planejamento estratégico institucional. 

     

b.o processo de planejamento estratégico institucional 
prevê a participação das área mais relevantes da 
organização. 

     

c.o processo de planejamento estratégico institucional 
prevê a participação da área de TI. 

     

d.o processo de planejamento estratégico institucional 
está formalmente instituído como norma de cumprimento 
obrigatório. 

     

e.a organização possui plano estratégico institucional 
vigente, formalmente instituído pelo seu dirigentes 
máximo 

     

f.o plano estratégico institucional vigente contém pelo      
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menos um indicados de resultado para quantificar o 
cumprimento de cada objetivo estratégico estabelecido. 

g.o plano estratégico institucional vigente contém metas 
associadas aos indicadores de resultado 

     

h.o plano estratégico institucional vigente estabelece as 
ações (atividades e projetos) consideradas necessárias 
para o alcance das metas fixadas. 

     

i.a execução do plano estratégico institucional vigente é 
acompanhada periodicamente quanto ao alcance das 
metas estabelecidas, para correção de desvios. 

     

j.o plano estratégico institucional vigente está publicado 
na internet para acesso livre. 
URL: http://www2.ifam.edu.br/pro-
reitorias/desenvolvimento-
institucional/institucional/plano-estrategico-1  
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a.a organização executa periodicamente processo de 
planejamento de TI. 

     

b.o processo de planejamento de TI prevê a participação 
das áreas mais relevantes da organização. 

     

c.o processo de planejamento de TI prevê a participação 
do comitê de TI. 

     

d.o processo de planejamento de TI está formalmente 
instituído como norma de cumprimento obrigatório. 

     

e.a organização possui plano de TI vigente, formalmente 
instituído pelo seu dirigente máximo. 

     

f.o plano de TI vigente contempla objetivos, indicadores 
e metas para a TI, com os objetivos explicitamente 
alinhados aos objetivos de negócio constantes do plano 
estratégico institucional. 

     

g.o plano de TI vigente contém alocação de recursos 

(orçamentários, humanos e materiais) e estratégia de 
execução indireta (terceirização).  

     

h. a execução do plano de TI vigente é acompanhada 

periodicamente quanto ao alcance das metas 
estabelecidas, para correção de desvios.  

     

i. o plano de TI vigente vincula as ações (atividades e 

projetos) a indicadores e metas de negócio.  
     

j. o plano de TI vigente fundamenta a proposta 

orçamentária de TI.  
     

3  Informações(D3) - (Avaliar a capacidade da instituição em 

controle da gestão de informação e conhecimento). 

Práticas não adotada Práticas adotada 

Não 
se 
aplica 

Não 
adota 

Iniciou 
plano 

Parcial Integral 
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a. a organização identifica e mapeia os principais 
processos de negócio.  

     

b. os principais processos de negócio da organização 
são suportados por sistemas informatizados.  

     

c. há catálogo publicado com informações atualizadas de 
cada um dos sistemas informatizados.  
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d. a organização designa formalmente responsáveis da 
área de negócio para a gestão dos respectivos sistemas 
informatizados.  

     
3
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a. Os planos de TI vigentes são divulgados na internet, 
sendo facilmente acessados.  
URL: 
http://www.ifam.edu.br/portal/images/file/PETI_autorizad
o.pdf  

     

b. as informações sobre o alcance dos objetivos de TI 
planejados são divulgados na internet, sendo facilmente 
acessadas.  

     

c. as informações sobre o acompanhamento das ações e 
dos projetos de TI são divulgadas na internet, sendo 
facilmente acessadas.  

     

d. os editais, seus respectivos anexos e os resultados 
das licitações de TI (inteiro teor) são divulgados na 
internet, sendo facilmente acessados.  

     

e. os estudos técnicos preliminares (inteiro teor) são 
divulgados na internet, juntamente com os editais de 
licitação de TI, sendo facilmente acessados.  

     

f. os contratos de TI e os respectivos aditivos (inteiro 
teor) são divulgados na internet, sendo facilmente 
acessados.  

     

g. a execução orçamentária de TI, ao longo do exercício, 
é divulgada na internet, sendo facilmente acessada.  

     

h. as informações sobre gestão e uso de TI divulgadas 
pela organização atendem aos princípios dos “Dados 
Abertos Governamentais” (http://dados.gov.br/dados-
abertos).  
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a. a organização cataloga as informações de interesse 
coletivo ou geral por ela produzidas ou custodiadas.  
 

     

 
b. a organização publica conjuntos de dados aderentes 
aos princípios de dados abertos.  
 

     

4 Pessoas (D4) - (Avaliar a capacidade da instituição 
em controle da gestão de pessoas). 

Práticas não adotada Práticas adotada 

Não 
se 
aplica 

Não 
adota 

Iniciou 
plano 

Parcial Integral 
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a. a organização define as competências necessárias 
para o pessoal de TI executar suas atividades.  

     

b. a organização define critérios para avaliação e 
atendimento dos pedidos de capacitação.  

     

c. a organização elabora, periodicamente, plano de 
capacitação para suprir as necessidades de 
desenvolvimento de competências de TI.  

     

d. a organização acompanha a execução do plano de 
capacitação, com identificação e correção de desvios.  

     

e. a organização avalia a execução do plano de 
capacitação, verificando se os objetivos e resultados 
esperados foram alcançados.  

     

f. o plano de capacitação inclui o desenvolvimento de 
competências em gestão de TI.  

     

g. o plano de capacitação inclui o desenvolvimento de 
competências em contratação de bens e serviços de TI e 
na gestão dos contratos decorrentes.  
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h. as informações sobre gestão e uso de TI divulgadas 
pela organização atendem aos princípios dos “Dados 
Abertos Governamentais” (http://dados.gov.br/dados-
abertos).  
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a. a organização estabelece metas de desempenho para 
o pessoal de TI.  

     

 
b. a organização avalia periodicamente o desempenho 
do pessoal de TI.  
 

     

 
c. a organização estabelece benefício, financeiro ou não, 
em função do desempenho alcançado pelo pessoal de 
TI.  
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Item Quantitativo 

a. quantitativo aprovado como força de trabalho em TI.   

b. quantitativo necessário (ideal) como força de trabalho 
em TI.  

 

c. quantitativo total da força de trabalho existente (real) 
em TI.  

 

d. quantitativo de servidores/empregados públicos 
efetivos da carreira de TI da própria instituição.  

 

e. quantitativo de servidores/empregados públicos 
efetivos de outras carreiras (não TI) da própria 
instituição.  

 
 
 

f. quantitativo de servidores/empregados públicos 
cedidos de outras instituições públicas.  

 

g. quantitativo de servidores/empregados públicos não 
efetivos em cargos de livre nomeação.  

 

h. quantitativo de estagiários lotados na área de TI.   

i. quantitativo de terceirizados de TI que trabalham 
regularmente no ambiente da instituição (contratos de 
serviços continuados com cessão de mão de obra).  

 

j. quantitativo de terceirizados de TI que trabalham no 
ambiente da instituição para execução de projetos de 
tempo determinado.  

 

k. quantitativo de servidores/empregados públicos do 
quadro de TI que NÃO atuam na área de TI da 
instituição.  

 

l. quantitativo de servidores/empregados públicos do 
quadro de TI que NÃO atuam na instituição.  

 

m. Outros. Qual(is)?   

n. o quantitativo considerado ideal (item b) foi estimado 
com base em estudo técnico de avaliação quantitativa e 
qualitativa do quadro de pessoal da área de TI.  

 

5 Processos (D5) – (Avaliar a capacidade da 
Instituição em controle da gestão de processos). 

Prática não adotada Prática adotada 

Não 
se 
aplica 

Não 
adota 

Iniciou 
plano 

Parcial Integral 
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a. a organização executa processo de gerenciamento do 
catálogo de serviços.  
 

     

 
b. o processo de gerenciamento do catálogo de serviços 
está formalmente instituído como norma de cumprimento 
obrigatório.  
 

     

 
c. a organização executa processo de gerenciamento da 
continuidade dos serviços de TI.  
 

     

 
d. o processo de gerenciamento de continuidade dos 
serviços de TI está formalmente instituído como norma 
de cumprimento obrigatório.  
 

     

e. a organização executa processo de gerenciamento de 
mudanças.  

     

f. o processo de gerenciamento de mudanças está 
formalmente instituído como norma de cumprimento 
obrigatório.  

     

g. a organização executa processo de gerenciamento de 
configuração e ativos.  

     

h. o processo de gerenciamento de configuração e ativos 
está formalmente instituído como norma de cumprimento 
obrigatório.  

     

i. a organização executa processo de gerenciamento de 
liberação e implantação.  

     

j. o processo de gerenciamento de liberação e 
implantação está formalmente instituído como norma de 
cumprimento obrigatório.  

     

k. a organização executa processo de gerenciamento de 
incidentes.  

     

l. o processo de gerenciamento de incidentes está 
formalmente instituído como norma de cumprimento 
obrigatório.  

     

m. a organização executa processo de gerenciamento 
de problemas.  

     

n. o processo de gerenciamento de problemas está 
formalmente instituído como norma de cumprimento 
obrigatório.  
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a. a organização mantém um catálogo publicado e 
atualizado dos serviços de TI oferecidos às áreas 
clientes, incluindo os níveis de serviço definidos.  

     

b. os níveis de serviço são formalmente definidos entre a 
área de TI e as áreas clientes (Acordo de Nível de 
Serviço - ANS).  

     

c. os ANS incluem, como indicador de nível de serviço, o 
grau de satisfação dos usuários, apurado mediante a 
avaliação dos serviços de TI pelas áreas clientes.  

     

d. a área de TI monitora o alcance dos níveis de serviço 
definidos.  

     

e. a área de TI implementa ações corretivas em caso de 
não alcance dos níveis de serviço definidos.  

     

f. a área de TI comunica periodicamente o resultado 
desse monitoramento às áreas clientes.  
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a. a organização identifica os riscos de TI dos processos 
críticos de negócio.  

     

b. a organização avalia os riscos de TI dos processos 
críticos de negócio.  

     

c. a organização trata os riscos de TI dos processos 
críticos de negócio com base em um plano de 
tratamento de risco.  

     

d. a organização executa um processo de gestão de 
riscos de TI.  

     

e. o processo de gestão de riscos de TI está 
formalmente instituído como norma de cumprimento 
obrigatório. 
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a. a organização dispõe de uma política de segurança da 
informação formalmente instituída como norma de 
cumprimento obrigatório.  
 

     

 
b. a organização dispõe de comitê de segurança da 
informação formalmente instituído, responsável por 
formular e conduzir diretrizes para a segurança da 
informação corporativa, composto por representantes de 
áreas relevantes da organização.  
 

     

c. a organização possui gestor de segurança da 
informação formalmente designado, responsável pelas 
ações corporativas de segurança da informação.  

     

d. a organização dispõe de política de controle de 
acesso à informação e aos recursos e serviços de TI 
formalmente instituída, como norma de cumprimento 
obrigatório.  

     

e. a organização dispõe de política de cópias de 
segurança (backup) formalmente instituída como norma 
de cumprimento obrigatório.  

     

f. a organização executa processo de gestão de ativos, 
assegurando a definição de responsabilidades e a 
manutenção de inventário dos ativos.  

     

g. o processo de gestão de ativos está formalmente 
instituído como norma de cumprimento obrigatório.  

     

h. a organização executa processo para classificação e 
tratamento de informações.  

     

i. o processo para classificação e tratamento de 
informações está formalmente instituído como norma de 
cumprimento obrigatório.  

     

j. a organização implementa controles para garantir a 
proteção adequada ao grau de confidencialidade de 
cada classe de informação.  

     

k. a organização executa processo de gestão de riscos 
de segurança da informação.  

     

l. o processo de gestão de riscos de segurança da 
informação está formalmente instituído como norma de 
cumprimento obrigatório.  

     

m. a organização executa processo de gestão de 
vulnerabilidades técnicas de TI, com objetivo de reduzir 
o risco de exploração de vulnerabilidades conhecidas.  

     

n. o processo de gestão de vulnerabilidades técnicas de 
TI está formalmente instituído como norma de 
cumprimento obrigatório. 

     

o. a organização executa processo de monitoramento do 
uso dos recursos de TI, com objetivo de detectar 
atividades não autorizadas.  

     

p. o processo de monitoramento do uso dos recursos de 
TI está formalmente instituído como norma de 
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cumprimento obrigatório.  

q. a organização executa processo de gestão de 
incidentes de segurança da informação.  

     

r. o processo de gestão de incidentes de segurança da 
informação está formalmente instituído como norma de 
cumprimento obrigatório.  

     

s. a organização possui equipe de tratamento e resposta 
a incidentes de segurança em redes computacionais, 
formalmente instituída.  

     

t. a organização realiza, de forma periódica, ações de 
conscientização, educação e treinamento em segurança 
da informação para seus colaboradores.  

     

u. a organização utiliza sistema criptográfico, aderente 
ao processo de certificação digital da ICP-Brasil, para 
garantir a autenticidade (autoria e integridade) das 
informações.  
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a. a organização executa um processo de software, com 
o objetivo de assegurar que o software a ser 
desenvolvido, direta ou indiretamente, atenda às suas 
necessidades.  
 

     

 
b. o processo de software é acompanhado por meio de 
mensurações, com indicadores quantitativos e metas de 
processo a cumprir.  
 

     

c. o processo de software é periodicamente revisado e 
melhorado com base nas mensurações obtidas.  

     

d. a organização possui pessoal próprio capacitado para 
gerir a execução do processo de software.  

     

e. o processo de software está formalmente instituído 
como norma de cumprimento obrigatório.  
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a. a organização possui portfólio de projetos de TI.       

b. a organização executa processo de gerenciamento de 
projetos de TI.  

     

c. o processo de gerenciamento de projetos de TI é 
acompanhado por meio de mensurações, com 
indicadores quantitativos e metas de processo a cumprir.  

     

d. o processo de gerenciamento de projetos de TI é 
periodicamente revisado e melhorado com base nas 
mensurações obtidas.  

     

e. o processo de gerenciamento de projetos de TI está 
formalmente instituído como norma de cumprimento 
obrigatório.  

     

e. o processo de gerenciamento de projetos de TI está 
formalmente instituído como norma de cumprimento 
obrigatório.  

     

f. a organização possui um escritório de projetos, ao 
menos para projetos de TI.  
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a. a organização realiza estudos técnicos preliminares 
para avaliar a viabilidade da contratação.  

     

b. a organização explicita, nos autos, as necessidades 
de negócio que se pretende atender com a contratação.  

     

c. a organização explicita, nos autos, os indicadores dos 
benefícios de negócio que serão alcançados.  

     

d. a organização explicita, nos autos, o alinhamento 
entre a contratação e os planos estratégico institucional 
e de TI vigentes.  
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e. a organização realiza análise dos riscos que possam 
comprometer o sucesso do processo de contratação e 
dos resultados que atendam as necessidades de 
negócio.  

     

f. a organização adota métricas objetivas para 
mensuração de resultados do contrato.  

     

g. a organização realiza os pagamentos dos contratos 
em função da mensuração objetiva dos resultados 
entregues e aceitos.  

     

h. a organização realiza a análise dos benefícios reais já 
obtidos, utilizando-a como critério para prorrogar o 
contrato.  

     

 
i. a organização diferencia e define formalmente os 
papéis de gestor e fiscal do contrato.  
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a. a organização possui procedimentos internos que 
auxiliam na padronização das atividades de 
planejamento das contratações de TI.  

     

b. a organização executa processo de planejamento das 
contratações de TI.  

     

c. o processo de planejamento das contratações de TI é 
acompanhado por meio de mensurações, com 
indicadores quantitativos e metas de processo a cumprir.  

     

d. o processo de planejamento das contratações de TI é 
periodicamente revisado e melhorado com base nas 
mensurações obtidas.  

     

 
e. o processo de planejamento das contratações está 
formalmente instituído como norma de cumprimento 
obrigatório.  
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a. a organização possui procedimentos internos que 
auxiliam na padronização das atividades de gestão de 
contratos de TI.  

     

b. a organização executa processo de gestão de 
contratos de TI.  

     

c. o processo de gestão de contratos de TI é 
acompanhado por meio de mensurações, com 
indicadores quantitativos e metas de processo a cumprir.  

     

d. o processo de gestão de contratos de TI é 
periodicamente revisado e melhorado com base nas 
mensurações obtidas.  

     

e. o processo de gestão de contratos de TI está 
formalmente instituído como norma de cumprimento 
obrigatório.  
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Item Quant. total 
de contratos 

Valor total contratado 
(R$ mil) 

a. contratações realizadas.    

b. contratações que adotaram o sistema de registro de preço 
(RP), em que a própria organização foi gerenciadora da ata, 
com participação de outras instituições no planejamento (RP 
conjunto).  

  

c. contratações que adotaram o sistema de registro de preço, 
em que a própria organização foi gerenciadora da ata, sem 
participação de outras instituições no planejamento (RP 
solitário).  
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d. contratações que adotaram o sistema de registro de 
preço, em que a organização foi órgão participante.  

  

e. contratações por adesão tardia a ata de registro de 
preço (“carona”), em que a organização não foi órgão 
participante.  

  

f. contratações por dispensa de licitação por contrato 
emergencial.  

  

g. contratações por dispensa de licitação para contratar 
órgão/entidade da Administração Pública (Lei 
8.666/1993, art. 24, VIII ou XVI ou XXIII).  

  

h. contratações por inexigibilidade de licitação.  
 

  

6 Resultados de TI (D6) – (Avaliar a capacidade da 
Instituição em produção de resultados da gestão e da 
governança de TI). 

Meta 2015 Percentual de 
cumprimento da meta 
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Nome do Objetivo Indicador 

1. 1. Participação em 100 % 
dos cursos do contrato de 
Gestão da RNP/MEC  

Participação x Curso  
 

  

2. 2. Executar 75 % de 
redimensionamento de mão 
de obra  

TAE-TI x Campus  
 

  

3. 3. Elaborar o Plano de 
Capacitação dos Servidores 
de TI  

TAE-TI x Campus x 
Capacitação  
 

  

4. 4. Utilizar sistema 
egroupware como base de 
conhecimento  

Demandas x Setor  
 

  

5. 5. Mapear 100 % dos 
processos de TI  

Processos existentes 
x Processos 
Mapeados  
 

  

6
.2

 C
o
m

 r
e

la
ç
ã
o

 a
o
s
 p

ro
je

to
s
 d

e
 T

I 

Projetos de TI iniciados até 2015 e em andamento durante a aplicação do questionário em 2016 

Nome do projeto de TI Breve descrição Custo 
estimado 
(R$ mil) 

Percentual 
de execução 
física 

Percentual 
de atraso 

1.     

2.     

Projetos de TI encerrados em 2015 

Nome do projeto de TI Breve descrição Custo 
estimado 
(R$ mil) 

Percentual 
de execução 
física 

Percentual 
de atraso 

1.     

2.     
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Nome do Serviço de TI 

Principal indicados de 
nível de serviço 

Meta 2015 
Percentual de cumprimento da 

meta 

1.     

2.     
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A organização presta serviço público? 

item 2016 

a. a organização presta serviços públicos diretamente ao 
cidadão. 

 

b. a organização presta serviços públicos diretamente a 
instituição privada. 

 

Quantitativo dos serviços públicos prestados 

item 2016 

a. quantidade de serviços públicos disponíveis (total, 
contando serviços presenciais ou prestados sob a forma 
eletrônica). 

 

b. quantidade de serviços públicos passíveis de serem 
prestados sob a forma eletrônica (integral ou parcialmente). 

 

c. quantidade de serviços públicos prestados integralmente 
sob a forma eletrônica, não exigindo o comparecimento do 
usuário (não se considera serviço, por si só, o agendamento 
de serviços presenciais). 

 

d. quantidade de serviços públicos prestados parcialmente 
sob a forma eletrônica, em que é exigido o comparecimento 
do usuário em alguma etapa do serviço (não se considera 
serviço, por si só, o agendamento de serviços presenciais). 

 

Razões para que os serviços passíveis de prestação sob a forma eletrônica não sejam assim 
prestados 

Item 2016 

i. restrições legais.  

ii. necessidade de autenticação do usuário.  

iii. falta de recursos financeiros.  

iv. falta de recursos humanos.  

v. falta de conhecimentos e habilidades técnicas.  

vi. falta de infraestrutura.  

vii. falta de agilidade da organização.  

viii. falta de priorização de projetos.  

ix. preocupações com segurança.  

x. perfil dos usuários impossibilita/dificulta a prestação 
eletrônica do serviço. 

 

xi. necessidade de integração com órgãos ou entidades 
públicas federais. 

 

xii. necessidade de integração com órgãos ou entidades 
públicas estaduais, distritais ou municipais. 
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xiii. Outras. Qual(is)?  
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Práticas Prática não adotada Prática adotada 

Não se 
aplica 

Não 
adota 

Iniciou 
plano 

Parcial Integral 

a. os serviços são acessíveis via internet.      

b. os serviços acessíveis via internet implementam 
as recomendações do Modelo de Acessibilidade de 
Governo Eletrônico (eMAG), previstas no Programa 
de Governo Eletrônico Brasileiro. 

     

c. os serviços oferecidos por meio eletrônico 
adotam os Padrões de Interoperabilidade de 
Governo Eletrônico (ePING), previstos no 
Programa de Governo Eletrônico Brasileiro. 

     

d. os serviços acessíveis via internet observam as 
recomendações dos Padrões Web em Governo 
Eletrônico (ePWG), previstas no Programa de 
Governo Eletrônico Brasileiro. 

     

e. a instituição elabora, divulga e atualiza a sua 
Carta de Serviços ao Cidadão, conforme 
estabelecido no art. 11 do Decreto 6.932/2009, ou 
documento similar no caso de instituição que não 
pertença ao Poder Executivo Federal. 

     

f. os serviços públicos prestados sob a forma 
eletrônica são avaliados pelo usuário por meio de 
pesquisas periódicas de satisfação. 

     

g. os resultados das avaliações dos serviços 
públicos prestados sob a forma eletrônica são 
divulgados aos usuários. 

     

h. a organização possui perfil oficial em rede social 
com a finalidade de descobrir e atender às 
necessidades do usuário 

     

i. há metas definidas para a ampliação da oferta de 
serviços públicos prestados sob a forma eletrônica. 

     

j. Os serviços públicos prestados sob a forma 
eletrônica estão disponíveis/cadastrados no portal 
servicos.gov.br. 

     

k. nos serviços prestados integralmente por meio 
eletrônico, há alternativas para provê-los aos 
usuários com limitação de uso, como por exemplo, 
prestação do serviço por algum posto de 
atendimento. 

     

l. nos serviços prestados integralmente por meio 
eletrônico, o usuário consegue finalizar o serviço 
sem a necessidade de acessar ou utilizar-se de 
outros meios, a exemplo de realização de 
cadastros, consultas ou emissão de certidões em 
outros sítios eletrônicos.  
Organização 

     

m. novos serviços são concebidos para serem 
prestados prioritariamente sob a forma eletrônica. 
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ANEXO B – FÓRMULA DE CÁLCULO DO IGOVTI/2016 
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