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"Um homem precisa viajar. Por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar
por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu. Para um dia plantar as suas próprias árvores e
dar-lhes valor. Conhecer o frio para desfrutar do calor. E o oposto. Sentir a distância e o desabrigo para
estar bem sob o próprio teto. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece para quebrar essa
arrogância que nos faz ver o mundo como o imaginamos, e não simplesmente como é ou pode ser; que
nos faz professores, mestres e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos, e
simplesmente ir ver e aprender."
Amyr Klink
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RESUMO

O domínio da Tecnologia da Informação (TI) deve ser considerado como um
fator crítico de sucesso, pois pode gerar vantagens competitivas para a
organização. Uma organização da Era da Informação deve tirar proveito do uso
de novas tecnologias para obter vantagem competitiva. Essas ações incluem
automatização de processos, adequação do uso da Tecnologia da Informação
como ferramenta de suporte e construção de uma arquitetura de informações
orientada aos negócios da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais.
No mesmo sentido, a área de Tecnologia da Informação da Administração
Pública vem investindo esforços para instituir a Governança de TI, um conjunto
de processos que direciona a política de Tecnologia da Informação garantindo
que esta possa suportar as estratégias e objetivos do negócio. O estudo sobre
a Governança de TI e a adequação do modelo de maturidade COBIT na
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, se justifica pela escassez
de referências sobre o tema frente à crescente necessidade de viabilizar sua
implantação.
Palavras-chave: COBIT; Tecnologia da Informação (TI); Governança de TI;
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
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ABSTRACT

The field of Information Technology (IT) should be considered as a critical
success factor because it can generate competitive advantage for the
organization. An organization of the Information Age should benefit from the
use of new technologies for competitive advantage. These actions
include process automation, appropriateness of the use of information
technology as a tool to support and build an information architecture oriented to
the business of the State Secretary of Finance of Minas Gerais. Similarly, the
area of Information Technology for Public Administration is investing efforts to
establish IT governance, a set of processes that directs the Information
Technology policy of ensuring that it can support the strategies and business
objectives. The
study
on IT
Governance and
the
adequacy of
the COBIT maturity model in the State Department of Finance of
Minas Gerais, is justified by the scarcity of references on the subject address
the growing need to facilitate its implementation.
Keywords: COBIT; Information Technology (IT); IT Governance; State
Secretary of Finance of Minas Gerais.
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1 INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, a informação passou a ser um recurso estratégico com
alto valor agregado para a sociedade, ainda que receba ênfases diferentes em
cada segmento ou organização, conforme apontado por McGee e Prusak
(1997). Entretanto, não se podem mencionar políticas, informações e
processos de qualidade sem mencionar o uso de tecnologia, e, nesse cenário,
uma das mais utilizadas é a Tecnologia da Informação (TI), segundo Albertin
(2004).
Mas, para que as políticas e processos do planejamento estratégico sejam
eficazes, é necessário um alinhamento entre negócio, informação e tecnologia.
Rodriguez (2002) enfatiza que a Tecnologia da Informação, considerada na
década de 1970 e 1980 como um mal necessário, passou a ser, no final do
século XX, uma ferramenta fundamental em qualquer empresa. Mas, para que
essa perspectiva possa se materializar é preciso entender como as estruturas
organizacionais podem atender à demanda da informação gerada pelos
usuários (MCGEE; PRUSAK, 1997).
O domínio da Tecnologia da Informação deve ser considerado como um fator
crítico de sucesso, pois pode gerar vantagens competitivas para a organização.
Rodriguez (2002) afirma que uma empresa da chamada “Era da Informação”
deve tirar proveito do uso de novas tecnologias para obter vantagem
competitiva. Essas ações incluem automatização de processos, adequação do
uso da Tecnologia da Informação como ferramenta de suporte à organização e
construção de uma Arquitetura de Informações orientada aos negócios da
organização.
Segundo Rodriguez (2002), Arquitetura de Informações é um conjunto de
informações, modelos de dados e infraestrutura tecnológica necessária para
apoiar os fluxos de informações gerados a partir dos fluxos de processos
decisórios de uma organização. Para que as organizações sobrevivam em um
novo mercado globalizado, é necessário um gerenciamento eficiente das
informações e de suas tecnologias, segundo o IT Governance Institute (2004).
Ou seja, as organizações precisam gerenciar sua Arquitetura de Informações,
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desde a infraestrutura de TI até as informações, passando pelos sistemas e
processos geradores dessas informações. Para muitas organizações, as
informações e tecnologias que as apóiam são seus principais ativos. Por isso, o
seu gerenciamento precisa garantir, entre outras coisas, a distribuição, a
segurança e integridade das informações.

Segundo Peterson (2004), a forma com que os investimentos e as tecnologias
têm sido gerenciados tem feito com que tanto executivos de tecnologia quanto
de negócios reconheçam que o sucesso da TI, atualmente, não está na
tecnologia em si, mas sim na forma como ela é governada. Diante desse
contexto, em que a Tecnologia da Informação assume um papel decisivo e
estratégico dentro das organizações, surgem diversos modelos de Governança
em TI, com o objetivo de proporcionar a estas organizações o gerenciamento
de suas áreas de tecnologia, fornecendo ferramentas e métricas eficientes que
garantam o alinhamento entre os processos de TI e os objetivos estratégicos
da organização.
Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o conceito de
Governança em TI deriva do conceito de Governança Corporativa, pois define
a Governança Corporativa como sendo o sistema pelo qual as sociedades são
gerenciadas

e

monitoradas,

Acionistas/Cotistas,

Conselho

envolvendo
de

os

relacionamentos

Administração,

Diretoria,

entre

Auditoria

Independente e Conselho Fiscal.

A Governança Corporativa tem a finalidade de aumentar o valor da
organização e facilitar seu acesso ao capital, o que contribui para a sua
perenidade, de forma transparente, com os custos e riscos controlados, por
meio de um gerenciamento de métricas. Da mesma maneira, a área de
Tecnologia da Informação das organizações vem investindo esforços para
instituir a Governança de TI de um conjunto de processos que direciona a
Política de Tecnologia da Informação, garantindo que esta possa suportar as
estratégias e objetivos do negócio.
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E, para dirigir e controlar a organização, atendendo aos seus objetivos e
tornando possível a sua valorização, o IT Governance Institute define a
Governança de TI como uma estrutura de relacionamentos e processos. A
governança de TI, conforme sua própria definição, baseia-se na gerência dos
processos da empresa. As disciplinas de TI colhem mais benefícios quando
adotam técnicas de gestão por processos em suas atividades, pois estes criam
visibilidade, implantam conceitos de serviços e seu gerenciamento, além de
criar enorme integração entre as diversas áreas da empresa, conforme enfatiza
Neto (2004).

Muitas organizações vêm percebendo que a Tecnologia de Informação (TI)
está se tornando não apenas uma despesa significativa, mas também um de
seus principais ativos (VERHOEF, 2007). Organizações dos mais variados
setores da economia (indústria, comércio, serviços e até mesmo o governo)
têm dependido da TI para a realização de muitas das suas operações, o que
vem demonstrando o importante papel da tecnologia aplicada aos negócios,
conforme enfatizam Maizlish e Handler (2005).

1.1 Problemática
Escolher um modelo de Governança em TI e implantá-lo de forma integral pode
ser um projeto complexo e árduo, ainda mais em se tratando da Administração
Pública estadual mineira, em função da complexidade administrativa e das
restrições orçamentárias.

O setor público, de maneira geral, é caracterizado pela falta de abertura para
inovações. Entre outros fatores, a escassez de recursos e as incertezas que
marcam o setor público de um modo geral inviabilizam inovações; entretanto, a
Teoria Institucional, analisando os aspectos ambientais da área de TI, pode
apresentar um caminho para a implantação dessas mudanças.

O estudo sobre a Governança de TI no setor público se justifica pela escassez
de referências sobre o tema, frente à crescente necessidade de viabilizar sua
implantação em toda a Administração Pública. Diante desse cenário, o Tribunal
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de Contas da União (TCU) elaborou o Acórdão 1603/2008 (BRASIL, 2008), que
resultou da análise de procedimentos relacionados à Governança de TI em 255
órgãos e entidades da Administração Pública brasileira; diversos “Acordos”
apresentados pelo TCU evidenciam as fragilidades da Governança de TI e a
necessidade de reverter esse quadro.

No caso particular da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais,
visando atender a alguns objetivos definidos no Planejamento Estratégico
2009-2012, alguns projetos vêm sendo desenvolvidos com foco na adaptação e
combinação dos modelos de gestão de TI. O presente estudo se insere nesse
contexto como mais um projeto, tentando responder à seguinte questão: “Como
implantar a Governança de TI em um Órgão Público Fazendário, superando as
dificuldades dos processos de mudança no setor público estadual mineiro?”.

1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo Geral:
• Analisar o processo de implantação da Governança de TI na Secretaria
de Estado de Fazenda de Minas Gerais.

1.2.2 Objetivos Específicos:
1. Analisar os conceitos de Governança Corporativa e de Governança de
TI e identificar as especificidades aplicáveis ao setor público estadual.
2. Identificar os motivos para as dificuldades nos processos de mudança da
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais.
3. Identificar as causas das dificuldades de introdução de boas práticas de
Governança de TI na Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais.
4. Identificar os processos relevantes para a Organização segundo o
Modelo de Maturidade COBIT.
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1.3 Relevância do Tema
Para o pesquisador
Por atuar na área de gestão de TI há aproximadamente doze anos, o
pesquisador se propõe a buscar a excelência na gestão da qualidade e
processos e a solução para os problemas enfrentados no dia a dia das
organizações na área de Tecnologia da Informação.

Para a Organização
Por meio de um retrato parcial das diretrizes de implantação da Governança de
TI, a organização pode, futuramente, trabalhar em um modelo de Governança
de TI adequado à sua realidade, além de poder adotar as melhores práticas de
Gestão da Qualidade visando à melhoria de seus processos e da prestação de
serviços aos cidadãos.

Para a Academia
O estudo da adequação de um Modelo de Gestão em Governança em TI à
realidade de um órgão público pode despertar o interesse de outros
pesquisadores, que poderão encontrar novos caminhos para estudos em
organizações de diferentes portes e estrutura administrativa, além de ampliar o
campo de pesquisa da faculdade nas áreas de Gestão de Processos e Gestão
da Qualidade.

18
2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 A TI como vantagem competitiva
A Tecnologia da Informação é uma alavanca cada vez mais importante à
disposição das empresas para criar vantagem competitiva, como enfatizam
Porter e Millar (1999). Com grande velocidade, a acentuada redução nos
custos da Tecnologia de Sistemas de Informação permitiu que os sistemas de
computadores se transferissem de sistemas de suporte às atividades de
escritório para sistemas que oferecem vantagem competitiva, segundo
Mcfarlan (1998).

Atualmente, alguns autores contestam essa importância estratégica da
Tecnologia da Informação, reavaliando a relação direta do investimento em
tecnologia com o ganho de produtividade. Para Carr (2003), a TI se tornou uma
commodity, deixando de ser uma vantagem competitiva, uma vez que está
disponível para todos. A premissa de que a disseminação da TI aumentou o
seu valor estratégico é errada na visão de Carr. Segundo o autor, “o que torna
um recurso estratégico – o que o capacita a servir de base para uma vantagem
competitiva sustentada – não é sua ubiqüidade, mas sua escassez” (CARR,
2003, p.30).

Robert Solow, prêmio Nobel em 1987, com a frase "vemos o computador por
toda parte, menos nas estatísticas de produtividade", sintetizou o que ficaria
conhecido como o “Paradoxo da Produtividade”, propondo, assim, a discussão
acerca do verdadeiro impacto da Tecnologia da Informação nos índices de
produtividade.

Diante desse novo cenário da tecnologia, Carr (2003) afirma que as empresas
devem reavaliar seus métodos e investimentos em TI e relaciona as três
diretrizes básicas para o futuro da gestão de TI: gastar menos; seguir as
lideranças tecnológicas; focar na segurança do ambiente tecnológico.
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McFarlan e Nolan (2003) compartilham da idéia de que a TI permanece com o
seu valor estratégico. Para eles, as novas tecnologias continuarão a trazer
vantagens para as organizações por meio da diferenciação por serviços,
produtos ou custo. E orientam os novos gestores a olharem para o uso da TI,
observando o custo e a eficiência para o incremento de produtos e serviços ou
para a criação de novos serviços baseados em TI, visando ampliar a proposta
de valor aos clientes.

Para McFarlan (apud MARIANO, 2003), a possibilidade de combinação dos
serviços com as novas tecnologias potencializa as inovações que sustentarão a
diferença dos competidores. Assim, a TI deve ser entendida como uma
ferramenta de suporte ao negócio de uma empresa, como enfatiza Rodriguez
(2002). E, para que seja realmente uma vantagem competitiva, deve ser feita
uma análise das necessidades tecnológicas da organização e uma avaliação
dos riscos de investimento nessas tecnologias.

De acordo com Quintella e Bogado (2004), cada empresa deve escolher a
tecnologia mais adequada ao seu perfil e não investir no que existe de mais
moderno no mercado. Para Mariano (2003), uma solução para evitar
desperdício de investimento em TI pode estar na adoção de metodologias que
avaliem sistematicamente os investimentos em TI a partir de indicadores de
eficiência e cenários pós-implantação.

Percebe-se, então, o quão importante tem sido a TI para o sucesso dos
negócios das organizações modernas. Seu papel, com relação aos controles
internos das organizações, tornou-se essencial e, em alguns casos, até uma
obrigação legal, conforme enfatiza Kaarst-Brown e Kelly (2005).

2.2 Governança Corporativa
A Governança Corporativa é um conjunto de práticas e relacionamentos entre
acionistas/cotistas, conselho de administração, diretoria e conselho fiscal que
tem a finalidade de aperfeiçoar o desempenho da empresa e facilitar o acesso
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ao capital, segundo definição do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
(IBGC).

Para Weill e Ross (2004), a Governança Corporativa é a criação de uma
estrutura que determina os objetivos organizacionais e monitora o desempenho
para assegurar a concretização desses objetivos. Porém, Hardy (2006) enfatiza
que não existe um modelo único de boa Governança Corporativa, observando
que, em muitos países, essa governança cabe a um conselho supervisor
responsável pela proteção dos direitos dos acionistas e outros stakeholders1. O
conselho, por seu turno, trabalha com uma equipe de alta gerência para
implementar princípios de governança que assegurem a eficiência dos
processos organizacionais.

Em suma, um sistema de Governança Corporativa é composto pelo conjunto
de instituições, regulamentos e convenções culturais que rege as relações
entre as administrações das empresas e os acionistas ou outros grupos aos
quais os administradores, de acordo com o modelo de Governança adotado,
devem prestar contas. Dessa maneira, uma boa Governança Corporativa é
importante para os investidores profissionais. Grandes instituições atribuem à
Governança Corporativa o mesmo peso que os indicadores financeiros quando
avaliam decisões de investimento.

Um estudo da McKinsey (2002), constatou que investidores profissionais se
dispõem até mesmo a pagar um grande ágio para investir em empresas com
altos padrões de governança. O ágio variava de uma média de 13%, na
América do Norte e no Oeste europeu, de 20% ou 25%, na Ásia e na América
Latina, sendo ainda melhor no leste europeu e na África. Em média,
considerando da pior para a melhor Governança Corporativa, as firmas podem
esperar um aumento entre 10% e 12% no valor de mercado.

1

Stakeholders: funcionários, clientes, credores e pessoas interessadas.
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Essa definição de Governança de TI objetiva capturar sua simplicidade –
direitos decisórios e responsabilidade – e sua complexidade – comportamentos
desejáveis, os quais diferem de empresa para empresa. A governança
determina quem toma decisões; por sua vez, a administração é o processo de
tomar e implementar decisões. Por exemplo, a governança determina quem
tem o direito de decidir sobre quanto à empresa investirá em TI; já a
administração determina a quantia efetivamente a ser investida num dado ano
e as áreas em que ocorrerá o investimento. A alta gerência estabelece os
direitos

decisórios

e

a

responsabilidade

pela

TI

para

estimular

os

comportamentos desejáveis na empresa.

2.3 A influência da Governança Corporativa
Grande parte da literatura de Sistemas de Informação tem sugerido que a
evolução da Governança de TI foi fortemente influenciada pela Governança
Corporativa, segundo o IT Governance Institute (ITGI, 2003).

No início da década de 1990, grandes avanços foram conquistados quanto a
uma maior participação e influência dos acionistas na administração. Tal
processo se verifica na mobilização para manifestarem seus pontos de vista
(especialmente em desaprovação ao desempenho organizacional), a sua
influência na escolha dos diretores e, ainda, o início de discussões com
administrações e diretorias sobre aspectos relativos à gestão e controle, assim
como enfatiza Mahoney (1997).

Contudo, a série de escândalos financeiros ocorrida em 2001 – envolvendo
grandes corporações norte-americanas como Enron, Worldcom, AOL e Merck –
acabou abalando a confiança dos investidores, preocupando os governos e
reacendendo a discussão sobre responsabilidade fiscal e Governança
Corporativa. O interesse pela Governança Corporativa não é novo, mas a
gravidade dos impactos financeiros desses escândalos solapou a confiança de
investidores tanto institucionais como individuais e sobrelevou a preocupação
com a habilidade e a determinação das empresas privadas em proteger seus
stakeholders. A crise de confiança do setor corporativo contribuiu para a
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pressão descendente nos preços das ações no mundo todo, especialmente nos
Estados Unidos. Nos primeiros seis meses de 2002, o índice S&P 500 caiu
16%; o NASDAQ, com sua ênfase em tecnologia, caiu 36% segundo Weill e
Ross (2004). O governo dos EUA interveio, e uma nova legislação passou a
exigir que os Cheif Information Officers (CEOs) atestassem pessoalmente a
exatidão das contas de suas empresas e relatassem resultados mais
rapidamente. Simultaneamente, a América corporativa aumentou o nível de
auto regulamentação.

A Governança de TI aparece como o principal meio de garantir que os dados
(tanto

financeiros

quanto

operacionais)

sejam

precisos,

confiáveis

e

atualizados, além de estarem prontamente disponíveis quando solicitados. São
por esses e outros motivos que a Governança de TI e as decisões a ela
inerentes precisam ser bem definidas, gerenciadas e supervisionadas pela alta
administração da empresa e não apenas pela área tecnológica, de acordo com
Hardy (2006).

Entretanto, é a partir de 2001, como proposto por Korac-Kakabadse e
Kakabadse (2001), que a governança de TI passa a se concentrar também na
necessidade de definir processos e mecanismos de relacionamento – e não
apenas estruturas – para desenvolver, dirigir e controlar os recursos de TI, de
modo a atingir os objetivos da organização. Esses processos, mecanismos e
padrões adotados pelo mercado são adotados espontaneamente ou quando
exigidos por clientes ou órgãos reguladores. É o caso da lei americana
Sarbanes-Oxley, que gera um conjunto de novas responsabilidades e sanções
aos administradores com o objetivo de coibir práticas lesivas que possam expor
as sociedades anônimas a elevados níveis de risco.

2.4 Governança de TI
Segundo Weill e Ross (2004), as firmas administram muitos ativos, pessoas,
dinheiro, instalações e o relacionamento com o cliente, mas a informação e as
tecnologias que as coletam, armazenam e disseminam talvez sejam os ativos
que lhes causem maior perplexidade. Negócios requerem mudanças
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constantes, ao passo que sistemas, uma vez implementados, permanecem
relativamente rígidos. Implementações de TI envolvem investimentos imediatos
e continuados, em busca de resultados que não se pode prever. Essas
incertezas e complexidades fazem muitos administradores renunciarem à
responsabilidade por garantir que seu pessoal utilize com eficiência a
Tecnologia da Informação.

Por muitos anos, certas organizações conseguiram prosperar, a despeito de
suas práticas deficientes na Administração de TI. Mas a informação e,
consequentemente, a TI são elementos cada vez mais importantes dos
produtos e serviços organizacionais e da base dos processos empresariais. O
elo íntimo entre a TI e os processos organizacionais faz com que a unidade de
TI não possa ser a única nem a principal responsável pelo uso efetivo da
informação e da Tecnologia da Informação. Extrair maior valor da TI é uma
competência organizacional de importância crescente. Todos os líderes na
empresa precisam desenvolver essa competência, enfatizam Weill e Ross
(2004).

Em 1999, o conceito de Governança de TI foi definido por Sambamurthy e
Zmud (1997) como a implementação de estruturas e arquiteturas (e padrões de
autoridade associados) relacionadas a TI para atingir com sucesso atividades,
em resposta ao ambiente e à estratégia organizacional. A necessidade em
definir diferentes estruturas como forma de atingir o sucesso da TI é reforçada
com a definição de Weill e Ross (2004), segundo os quais a Governança de TI
seria o sistema que especifica a estrutura de responsabilidades e direitos de
decisão para encorajar comportamentos desejáveis no uso da TI.

Para Abreu e Fernandes (2006), o principal objetivo da Governança de TI é
alinhar a TI aos requisitos do negócio. Esse alinhamento tem com base a
continuidade do negócio, o atendimento às suas estratégias e aos marcos de
regulação externos.

Outra definição é dada por Weill e Ross (2004), para quem a Governança de TI
consiste em um ferramental para a especificação dos direitos de decisão e das
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responsabilidades, visando encorajar comportamentos desejáveis no uso da TI.
Nesse contexto, visando às melhorias nos processos de análise dos riscos de
investimentos em TI e à garantia do gerenciamento e do controle das iniciativas
de TI na empresa, oferecendo subsídios para o processo de tomada de
decisão, surge o movimento conhecido como Governança de TI, como
enfatizado por Abreu e Fernandes (2006).

O termo Governança de TI é definido pelo IT Governance Institute (2004) como
uma estrutura de relações e processos, a qual dirige e controla uma
organização, a fim de atingir seus objetivos de adicionar valor ao negócio por
meio do balanceamento do risco com o retorno do investimento de TI. Como a
TI tem sido amplamente apontada como um dos principais componentes das
grandes organizações, a Governança de TI (referida como a Governança
Corporativa da TI) torna-se um assunto de grande relevância para a alta
administração. Os riscos referentes às tecnologias adotadas, assim como o seu
desempenho, a sua relação com as estratégias corporativas e, ainda, as
políticas e responsabilidades ligadas a TI certamente irão afetar a organização,
em uma maior ou menor proporção, segundo Hardy (2006).

Por outro lado, o alinhamento estratégico é o ponto de partida para a
implementação da Governança de TI, considerando criação de valor para o
negócio e aderência a requisitos de conformidade. Os princípios de TI, se já
existirem, podem orientar as escolhas estratégicas contidas no Plano de
Tecnologia da Informação. Caso não existam, defini-los será certamente uma
tarefa do alinhamento, como enfatizam Abreu e Fernandes (2006).

Segundo Weill e Ross (2004), a Governança de TI é importante, pois requer
uma quantidade significativa de tempo e de atenção da administração. A
dependência crescente das empresas em relação à informação e a TI sugere
que sim. Uma boa Governança de TI harmoniza decisões sobre a
administração e a utilização da TI com comportamentos desejáveis e objetivos
do negócio. Sem estruturas de governança cuidadosamente projetadas e
implementadas, as empresas deixam essa harmonia ao acaso. Há muitas
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razões para que a tomada de decisões sobre TI não seja negligenciada e,
então, requeira uma boa governança.

Para Abreu e Fernandes (2006), uma boa Governança de TI compensa, pois
as organizações públicas, que seguiam uma estratégia específica (por
exemplo,

a

intimidade

com

o

cliente ou

a

excelência operacional)

apresentavam um desempenho acima da média na Governança de TI, além de
resultados superiores. As diferenças variavam de acordo com a estratégia de
cada empresa, mas aquelas com desempenho de governança acima da média
tinham mais de 20% superiores aos de empresas com governança inferior e
que seguiam a mesma estratégia. A governança evidentemente não era o
único fator, mas uma boa governança decorre usualmente de boas práticas
administrativas em todas as áreas.

Segundo Hardy (2006), os investimentos empresariais médios em Tecnologia
da Informação excediam, na época, 4,2% da receita anual e continuam
subindo. Esse investimento faz com que a TI absorva mais de 50% do total
anual de investimentos de capital em muitas empresas. Como a Tecnologia da
Informação vem ganhando importância e tornando-se persuasiva, as equipes
de alta gerência são desafiadas cada vez mais a controlá-la e a geri-la para
garantir que ela gere valor. Para lidar com esse problema, muitas empresas
vêm criando ou refinando estruturas de Governança de TI para melhor
direcionar seus gastos com Tecnologia da Informação como prioridade
estratégica.

Em muitas empresas, a administração centralizada da Tecnologia da
Informação já não é possível nem desejável. Houve um tempo em que as
solicitações de gastos em TI só provinham do grupo de TI. Hoje os gastos em
Tecnologia da Informação originam-se de todas as áreas da empresa. Algumas
estimativas sugerem que somente 20% desses gastos aparecem no orçamento
de TI, como enfatiza Neto (2004).

Novas Tecnologias da Informação bombardeiam as empresas com novas
oportunidades de negócio e a rápida introdução de novas tecnologias, incluindo
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os serviços da Web, as tecnologias móveis e os sistemas empresariais, vem
gerando ameaças e oportunidades estratégicas. Testemunha disso é o surto de
customização em massa e de marketing resultante de tecnologias capazes de
capturar informações dos clientes de maneira módica e em tempo real.

2.5 Análise comparativa: Governança Corporativa e Governança de TI
Segundo Rodrigues (2010), as características e definições da Governança de
TI são um subconjunto da Governança Corporativa (apud WEBB; POLLARD;
RIDLEY, 2006). Mas, para Korac-Kakabadse e Kakabadse (2001), a
Governança Corporativa está preocupada com a ação do conselho, seus
papéis, sua composição, suas características, sua estrutura e, ainda, com a
estrutura e o processo organizacionais, de modo a desenvolver, implementar e
acompanhar a estratégia corporativa. A norma ISO/IEC 38500 (2008) propõe
um modelo para Governança de TI, prevendo que os executivos governem a TI
por meio de três atividades principais, a saber:
1. Avaliar o uso corrente e futuro da TI;
2. Dirigir a preparação e implementação de planos e políticas para
assegurar que o uso da TI cumpra os objetivos empresariais;
3. Monitorar a conformidade com as políticas e com o desempenho em
relação ao que foi planejado.

Por outro lado, a norma ISO/IEC 38500 (2008) estabelece que seja possível
delegar a responsabilidade relativamente a aspectos específicos de TI para
gerentes dentro da organização. No entanto, a responsabilidade final pela
efetividade, eficiência, aceitação e entrega de serviços de TI por uma
organização permanece com os executivos e não pode ser delegada.

Assim, como resultado das análises comparativas entre Governança
Corporativa e Governança de TI, apresenta-se a seguir, na TAB. 1, o
relacionamento entre os elementos principais de cada nível de Governança de
uma organização:
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TABELA 1
Relação entre os níveis de governança organizacional
Governança Corporativa
Estratégico
Políticas e procedimentos
Direção estratégica
Entrega de valor ao principal (acionistas)
Gestão de riscos da organização
Gerenciamento de desempenho da
organização
Gestão dos retornos dos investimentos
Sistemas de controle e responsabilização

Governança de TI
Estratégico/Tático
Políticas e procedimentos da TI
Alinhamento estratégico com negócios
Entrega de valor à organização
Gestão dos riscos que a TI impõe aos
negócios
Gerenciamento do desempenho da TI
Gestão de recursos de TI
Controle e responsabilização da TI

Fonte: Adaptado do framework proposto por Barrett (2001) e dos pilares de De Haes e
Grembergen (2008) e Webb; Pollard; Ridley (2006).

Na FiG. 1, apresenta-se uma proposta esquemática do inter-relacionamento da
Governança nas Organizações na qual a Governança de TI é apresentada
como subconjunto da Governança Corporativa e a área de TI, como uma
projeção das políticas e diretrizes emanadas da Governança de TI?

FIGURA 1 – Estrutura de Governança das Organizações
Fonte: Abreu e Fernandes (2006)

2.5.1 Relacionamento entre os Princípios de Governança Corporativa e
Governança de TI
Dados os domínios de Governança de TI, é possível citar a dissertação
desenvolvida para o Chartered Management Intitute de Londres intitulada Is
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there a relationship between IT governance bring to the LSC? (GRAY, 2004),
na qual a autora desenvolve um estudo sobre a implementação de Governança
de TI em um órgão governamental inglês. Nesse trabalho, a autora apresenta
um relacionamento entre os princípios de Governança Corporativa e
Governança de TI. Esse relacionamento está representado graficamente na
FIG. 2.

FIGURA 2 – Relacionamento entre Governança Corporativa e Governança de TI
Fonte: Gray, H, 2004.

2.6 Alinhamento da Governança Corporativa e Governança de TI
A Governança de TI não ocorre indiscriminadamente, depende de uma série de
fatores ambientais que irão influenciar diretamente na sua implementação.
Esses fatores variam desde as regulamentações, cultura, missão e visão da
empresa até as intenções contidas nos planos estratégicos e de negócios.
Dentro desses fatores, a TI tem uma influência bastante significativa.
Guldentops (2003) afirma que todos os direcionadores captados no ambiente
devem ser utilizados como motivadores de mudanças e são divididos em cinco
diferentes domínios, quais sejam: Alinhamento Estratégico de TI; Valor de
Entrega de TI; Gerenciamento de Risco; Gerenciamento de Recursos de TI e;
Mensuração de Desempenho.

29

2.6.1 Alinhamento Estratégico de TI
O ambiente provê as informações necessárias para definir a missão, visão e
estratégia de TI, assegurando que os serviços de TI estão alinhados com todos
os elementos da organização. Esse alinhamento inclui: o planejamento
estratégico de negócios e de TI, planejamento operacional de TI e análise de
riscos, desempenho e serviços.

2.6.2 Valor de Entrega de TI
O princípio básico do Valor de Entrega de TI são entregas de produtos de TI no
prazo e dentro do orçamento, com os benefícios previamente identificados. Os
processos de TI devem ser desenhados, distribuídos e operados de maneira
eficiente e efetiva. As expectativas e objetivos são determinados pelos
direcionadores de negócio, os quais são influenciados pelo ambiente. Esse
valor deve estar alinhado diretamente com os valores em que o negócio se
baseia e deve ser medido de maneira transparente, mostrando o impacto e a
contribuição dos investimentos de TI na criação de valor. O nível de eficiência e
efetividade dos processos de TI depende do nível de maturidade.

2.6.3 Gerenciamento de Risco
Sobre o processo de preservação do valor, além do tradicional gerenciamento
de riscos financeiros, hoje existe a preocupação com os riscos operacionais e
sistêmicos. A integração dos diferentes modos de gerenciar riscos gera a
transparência necessária para todos os envolvidos. Deve ser um processo
contínuo, iniciado com a identificação dos riscos (impacto nos ativos, ameaças
e vulnerabilidades). Uma vez identificado, o risco deve ser mitigado por
contramedidas (controles). Mas, também é necessária atenção aos riscos
residuais e sua aceitação formal, além de gerenciar, medir e monitorar os
processos da organização.
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2.6.4 Gerenciamento de Recursos de TI
O Gerenciamento de Recursos de TI estabelece e distribui as capacidades
corretas de TI para as necessidades de negócio. O foco inicial deve ser acerca
do conhecimento e da infraestrutura. Essa preocupação leva em conta a
origem dos processos, considerando os modelos desenvolvidos na empresa e
os modelos de outsourcing, usando critérios de avaliação que vêm das
intenções estratégicas da empresa e dos fatores críticos de sucesso. A
finalidade é assegurar que seja fornecida uma infraestrutura de TI integrada e
econômica, a partir da qual novas tecnologias possam ser introduzidas e
sistemas obsoletos possam ser substituídos. Reconhece, portanto, a
importância das pessoas em conjunto com o hardware e o software,
concentrando o foco na manutenção e na disponibilidade. É necessário o
desenvolvimento

de habilidades,

treinamento, promoção, de forma

a

proporcionar competências às pessoas-chave de TI, bem como a sua retenção.
Isso inclui também gerenciar o outsourcing e fornecedores.

2.6.5 Mensuração de Desempenho
Sem estabelecer e monitorar o desempenho é improvável que as fases
anteriores atinjam os resultados desejados. Isso inclui auditoria e avaliação de
atividades e monitoração contínua de desempenho. Existe uma ligação com a
fase de alinhamento por meio de evidências de que a direção está sendo
seguida ou não, proporcionando a oportunidade de criar medidas corretivas, se
necessário. IT Balanced Score Cards traduz a estratégia de TI alinhada com a
estratégia de negócios. Dessa forma, a TI necessita de seus próprios balanced
score cards, definindo metas claras e medidas adequadas que reflitam o
impacto de TI nos negócios.

2.7 Governança no setor público
O objetivo das ações governamentais é administrar os recursos públicos
fazendo com que os objetivos políticos e os anseios da sociedade que
representa sejam atendidos. Para tanto, há uma série de processos e
mecanismos que dão suporte e permitem o cumprimento dessas metas.
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Desde que foram publicados, esses conceitos básicos não sofreram alterações
que indiquem um processo de agregação de conhecimento. Em contrapartida,
é exatamente o que se propõem quando se fala em governança: agregar
conhecimento para otimização de processos e resultados. Assim como a
Governança Corporativa em geral busca agregação de valor e o melhor retorno
dos investimentos, a Governança Pública tem como objetivo a melhoria dos
serviços prestados e dos benefícios concedidos à sociedade.

Esses objetivos são alcançados por meio de um ciclo, segundo Timmers
(2000): gerenciamento, controle, supervisão e responsabilização. Esses
elementos e seus inter-relacionamentos estão representados na camada
inferior da FIG. 3 e correspondem ao framework de Governança Corporativa,
como proposto por Barrett (2001). Na camada superior da FIG. 3, a
Responsabilidade Ministerial, em cumprimento aos objetivos políticos e sociais,
direciona as ações estratégicas das organizações para estabelecer outro nível
de governança: a Governança Pública.

FIGURA 3 – Inter-relacionamento entre elementos da Governança Pública
Fonte: TIMMERS (2000)
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2.8 Modelos de Maturidade
Antes da implementação da Governança de TI, é preciso avaliar a organização,
identificando os pontos fracos dos processos e controles mais importantes. Os
modelos de maturidade, além de fornecerem esses dados fundamentais,
podem ser utilizados para permitir que a organização identifique, de forma
clara, o seu perfil atual e estabeleça as metas que pretende alcançar (ITGI,
2007).

Como afirma Guldentops (2003), os Níveis de Maturidade não são um objetivo,
mas uma ferramenta para alcançar o objetivo projetado. Como tal, devem ser
utilizados constantemente ao longo do processo, a partir da análise dos
resultados de cada etapa, correção da trajetória sempre que necessário e
auxílio na determinação de prioridades (ITGI, 2007).

2.8.1 Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT)
Em 1996, a Information Systems Audit and Control Foundation (ISACF)
publicou a 1ª edição da ferramenta Control Objectives for Information and
Related Technology (COBIT), com objetivo de criar um guia para a Gestão de
TI focado no controle e análise dos Sistemas de Informação.

O COBIT foi baseado originalmente nos Objetivos de Controle da ISACF e, ao
longo do tempo, foi sendo incrementado com novas técnicas e padrões
internacionais, resultando, nesta última edição, em um conjunto de seis
publicações que incluem uma série de recursos e práticas de gestão
recomendadas pelos peritos em Gestão de TI que ajudam a otimizar os
investimentos nessa área e fornecem métricas para avaliação dos resultados,
segundo o Modelo de Maturidade de Governança.

O Sumário Executivo foi especificamente criado para os executivos e gerentes,
para que estes tenham uma visão geral dos princípios e conceitos-chave do
COBIT. O Guia de Implementação foi desenvolvido a fim de facilitar a
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implementação

do

modelo

nas

organizações.

Ele

é

composto

pelo

Gerenciamento de Responsabilidades, Controle de Diagnósticos de TI,
Frequently Asked Questions (Faqs), estudos de Caso de empresas que já
implementaram o COBIT e uma apresentação que pode ser utilizada para
introduzir os conceitos do COBIT na organização.

De acordo Abreu e Fernandes (2006), o COBIT pode ser utilizado como um
grande referencial. Entretanto, quando se pensa no projeto do processo, é
necessário analisar outros modelos que fornecem orientação mais detalhada
sobre um determinado processo.

O Framework explica como os processos de TI devem fornecer as informações
necessárias para que organização atinja seus objetivos estratégicos de
negócio. Esse processo é definido por 34 objetivos de controle de alto nível,
agrupados em quatro domínios, a saber:
1. Planejamento e Organização (PO);
2. Aquisição e Implementação (AI);
3. Entrega e Suporte (DS);
4. Monitoração (M).

O Framework identifica qual dos sete critérios da informação (efetividade,
eficiência,

confidencialidade,

integridade,

disponibilidade,

fidelidade

e

confiabilidade) e quais recursos de TI (pessoas, aplicações, tecnologia,
infraestrutura e dados) são importantes para que os processos de TI suportem
os objetivos de negócio.
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FIGURA 4 – Domínios COBIT
Fonte: Adaptado de IT GOVERNANCE INSTITUTE. COBIT 4rd Edition Executive Summary.
Disponível em http://www.isaca.org. Acesso em: mai. 2011.

O Guia de Gerenciamento é a mais recente publicação do modelo COBIT e
permite que as empresas gerenciem, de forma mais efetiva, as necessidades e
os requisitos da Governança de TI. Ele é composto pelo Modelo de Maturidade,
Fatores Críticos de Sucesso, Indicadores-chave de Metas e Indicadores-chave
de Performance.

Um Modelo de Maturidade é um método de avaliação que permite a uma
organização graduar a sua maturidade para um determinado processo de não
existente (0) até otimizado (5) e, assim, avaliar-se em relação às melhores
práticas e padrões do mercado.

Dessa forma, as deficiências podem ser identificadas e as ações específicas
podem ser definidas para se atingir as posições desejadas. Pode-se mover
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para um nível mais alto quando todas as condições descritas em um
determinado nível de maturidade são cumpridas.

Os Modelos de Maturidade de Governança são usados não só para o controle
dos processos de TI, bem como para fornecimento de um método eficiente
para classificar o estágio da organização. A Governança de TI e seus
processos, com o objetivo de adicionar valor ao negócio por meio do
balanceamento do risco e retorno do investimento, podem ser classificados da
seguinte forma:
• Nível 0 – Inexistente.
• Nível 1 – Inicial: poucos processos são definidos. Sucesso depende de
esforço individual.
• Nível 2 – Repetitivo, mas intuitivo: processos básicos de gestão são
definidos.
• Nível 3 – Processos definidos: processos padronizados e integrados em
um processo padrão para a organização.
• Nível 4 – Processos gerenciáveis e medidos: processos e produtos
compreendidos e controlados.
• Nível 5 – Processos otimizados: melhoria contínua do processo.
Essa abordagem é derivada do Modelo de Maturidade para desenvolvimento
de software Capability Maturity Model for Software (SW-CMM), proposto pelo
Software Engineering Institute (SEI). A partir desses níveis, foi desenvolvido
para cada um dos 34 processos do COBIT o seguinte:
• onde a organização está hoje;
• o atual estágio de desenvolvimento da indústria (best-in-class);
• o atual estágio dos padrões internacionais;
• onde a organização quer chegar.
Os fatores críticos de sucesso definem os desafios mais importantes ou ações
de gerenciamento que devem ser adotadas para colocar sob controle a Gestão
de TI. São definidas as ações mais importantes em relação ao que se fazer em
termos estratégicos, técnicos, organizacionais e de processo.

36

Os Indicadores de metas definem como serão mensurados os progressos das
ações para atingir os objetivos da organização, usualmente expressos nos
seguintes termos:
•

Disponibilidade

das

informações

necessárias

para

suportar

as

necessidades de negócios.
•

Riscos de falta de integridade e confidencialidade das informações.

•

Eficiência nos custos dos processos e operações.

•

Confirmação

de

confiabilidade,

efetividade

e

conformidade

das

informações.

Os Indicadores de Desempenho possuem funções diversas, como definir as
medidas para determinar como os processos de TI estão sendo executados,
avaliar se os objetivos planejados estão sendo alcançados e ainda verificar as
boas práticas e habilidades de TI.

Os objetivos de controle do COBIT fornecem os indicadores necessários para
delinear uma política clara e as boas práticas para controle de TI. Cada
domínio cobre um conjunto de processos para garantir a completa gestão de
TI, somando 34 processos.
• Planejamento e Organização:
- define o plano estratégico de TI;
- define a Arquitetura da Informação;
- determina a direção tecnológica;
- define a organização de TI e seus relacionamentos;
- gerencia os investimentos de TI;
- gerencia a comunicação das direções de TI;
- gerencia os recursos humanos;
- assegura o alinhamento de TI com os requerimentos externos;
- avalia os riscos;
- gerencia os projetos;
- gerencia a qualidade.
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• Aquisição e implementação:
- identifica as soluções de automação;
- adquire e mantém os softwares;
- adquire e mantém a infraestrutura tecnológica;
- desenvolve e mantém os procedimentos;
- instala e certifica softwares;
- gerencia as mudanças.
• Entrega e suporte:
- define e mantém os acordos de níveis de serviços (SLA);
- gerencia os serviços de terceiros;
- gerencia a performance e capacidade do ambiente;
- assegura a continuidade dos serviços;
- assegura a segurança dos serviços;
- identifica e aloca custos;
- treina os usuários;
- assiste e aconselha os usuários;
- gerencia a configuração;
- gerencia os problemas e incidentes;
- gerencia os dados;
- gerencia a infraestrutura;
- gerencia as operações.
• Monitoração:
- monitora os processos;
- analisa a adequação dos controles internos;
- provê auditorias independentes;
- provê segurança independente.

Segundo Abreu e Fernandes (2006), para cada um destes 34 processos são
definidos seus Fatores Críticos de Sucesso, Indicadores de Metas, Indicadores
de Performance e o Modelo de Maturidade. O principal objetivo das práticas do
COBIT é contribuir para o sucesso da entrega de produtos e serviços de TI, a
partir da perspectiva das necessidades do negócio, com um foco mais
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acentuado no controle que na execução. De acordo com o ITGI, neste sentido,
o COBIT:
• estabelece relacionamentos com os requisitos do negócio;
• organiza as atividades de TI em um modelo de processo genérico;
• identifica os principais recursos de TI, nos quais deve haver mais
investimentos;
• define os objetivos de controle que deve ser considerados para a gestão.
Segundo Coen (2004). Além disso, várias empresas têm justificado a aderência
à lei Sarbanes-Oxley como a principal razão pela qual se adotou o COBIT. Em
contrapartida, o IT Infrastructure Library (ITIL) ganha destaque por ser
específico para a área de TI, identificando os níveis de maturidade dos
processos, como melhorá-los, além de oferecer, como consequência,
parâmetros para uma empresa comparar seu desempenho com outras do
mesmo segmento, de acordo com Araújo (2005).

Conclui-se então que a Governança de TI melhor explica como se
implementam as mudanças no setor público no que tange a área de TI, pois a
simples introdução dos modelos e boas práticas do setor privado, sem
considerar as características das organizações públicas e sua necessidade de
legitimar procedimentos e ações para gerar mais resultados.
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3 METODOLOGIA
3.1 Especificação do plano de pesquisa
Para a especificação do plano de pesquisa deste trabalho, tomou-se como
base a taxionomia apresentada por Gil (2002), que classifica a pesquisa com
base em seus objetivos gerais e em procedimentos técnicos utilizados.

Quanto aos Objetivos Gerais, trata-se de uma pesquisa quantitativa e
descritiva. Pois objetiva a descrição, o registro e a análise de determinado
fenômeno ou fato, preocupando-se com a atuação prática da questão alem de
possibilitar o desenvolvimento de questões de pesquisa, proporcionando maior
familiaridade com o problema para o aprimoramento dos conceitos e a
realização de pesquisas futuras.

Quanto aos Procedimentos Técnicos, à pesquisa é bibliográfica, documental,
estudo de caso e pesquisa de campo. Bibliográfica, pois foram utilizados livros,
artigos, documentos técnicos e dissertações para o embasamento teórico da
pesquisa. A investigação é documental, pois foram utilizados alguns
documentos internos da Organização que foi objeto da pesquisa. Esta
investigação é um estudo de caso, pois tem como alvo a Secretaria de Estado
de Fazenda de Minas Gerais – SEF/MG, e é, ainda, uma pesquisa de campo,
pois foram coletados dados primários na referida Organização.

3.2 População e Amostra da Pesquisa
A Organização em estudo possui representação no Estado de Minas Gerais,
tendo sua base localizada na cidade de Belo Horizonte. A pesquisa foi
realizada na Cidade Administrativa de Minas Gerais, em função da localização
dos gestores.

A amostra da pesquisa e a população são formadas pelos 320 colaboradores
da Superintendência de Tecnologia da Informação da Secretaria de Estado de
Fazenda de Minas Gerais. A amostra e a população foram selecionadas em
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função de sua área de atuação estar intimamente ligada à Gestão de TI da
Organização.

O objetivo desta Superintendência é formular políticas e estabelecer diretrizes
e procedimentos de Tecnologia da Informação em seu campo de competência,
para as áreas de desenvolvimento, suporte, produção e telecomunicações, no
âmbito da Fazenda, planejando sua operacionalização e promovendo as ações
necessárias para garantia de integridade, segurança, altos níveis de
disponibilidade, desempenho e qualidade nos serviços prestados.

A Superintendência é formada pelas diretorias de Governança Tecnológica,
Soluções Tecnológicas, Infraestrutura e Operação e Análise de Negócios, além
do Centro de Dados (Datacenter), conforme o organograma abaixo:

FIGURA 5 – Organograma da Superintendência de Tecnologia da Informação da Secretaria de
Estado de Fazenda
Fonte: Adaptado do Sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais. Disponível em
http://www.fazenda.mg.gov.br. Acesso em: ago. 2011.

3.3 Instrumentos de Medida e Coleta de Dados
A pesquisa de campo foi realizada com os diretores, gerentes, coordenadores,
analistas, programadores e técnicos da Superintendência de Tecnologia da
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Informação da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais – STI/SEFMG, localizada em Belo Horizonte.

Os dados foram coletados pelo próprio pesquisador por meio de:
a. Pesquisa bibliográfica em livros, artigos, documentos técnicos e
dissertações com dados atinentes ao assunto, os quais serviram para o
embasamento teórico do trabalho.
b. Pesquisa documental na Organização objeto do estudo, por meio de
documentos internos que identificam o histórico, a estrutura e
características da Organização.
c. Pesquisa de campo, por meio de questionário (APÊNDICE A, p. 87)
elaborado pelo pesquisador.

A pesquisa de campo foi realizada com os 320 colaboradores ligados à
Operação e Gestão de TI da Organização, com o objetivo de:
1. analisar os conceitos de Governança Corporativa e de Governança de TI
e identificar as especificidades aplicáveis ao setor público estadual;
2. identificar os motivos para as dificuldades nos processos de mudança da
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais;
3. identificar as causas das dificuldades de introdução de boas práticas de
Governança de TI na Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais;
4. identificar os processos relevantes para a Organização segundo o
Modelo de Maturidade COBIT.

Nesta pesquisa, foi utilizado o questionário elaborado pelo pesquisador. Foi
enviado um convite aos 320 colaboradores ligados à Operação e Gestão de TI
da Organização por meio de correio eletrônico, apresentando a pesquisa, o
pesquisador e seu orientador e solicitando a participação de todos para
responder ao questionário disponibilizado em um site na Internet. A aplicação
do questionário se deu no período de 05/09/2011 a 20/09/2011.

Para a análise das respostas dos questionários, foi estabelecida a seguinte
premissa: foram considerados válidos os formulários que corresponderam a
80% das respostas dadas pelos participantes da pesquisa.
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Para análise e avaliação dos dados, foram feitas distribuições de frequência
absoluta e de frequência relativa de cada resposta com relação aos dois
aspectos investigados (identificação dos processos mais adequados à
realidade da Organização e identificação dos processos já adotados pela
Organização); posteriormente, atendendo à premissa da pesquisa, foram
selecionados os processos que corresponderem a 80% das respostas.

3.4 Questionário da Pesquisa
Com base no referencial teórico elaborado e nos objetivos de auditoria
existentes no Acórdão 1603/2008-Plenário (BRASIL, 2008), organizou-se o
questionário

(APÊNDICE

A,

p.

87)

que

foi

analisado

e

validado

minuciosamente por professores e especialistas da área de TI, não integrantes
do universo de amostra do objeto da pesquisa, com a finalidade de garantir
clareza, legitimidade e confiabilidade.

De modo a imprimir objetividade ao questionário, três tipos de questões foram
elaborados: básicas, de conformidade e derivadas. As seis questões básicas
elaboradas tiveram o objetivo de coletar informações sobre as características
do órgão objeto da amostra.

As 37 questões de conformidade elaboradas avaliaram preliminarmente o
cumprimento das recomendações do TCU, registradas no Acórdão 1603/2008Plenário (BRASIL, 2008c). Para elaboração das questões de conformidade,
foram utilizadas as nove questões básicas de auditoria do Acórdão, uma vez
que os objetivos primários do Acórdão e dessa pesquisa foram os mesmos, a
saber: obter informações sobre a situação da Governança de TI na
Administração Pública.

A partir da resposta escolhida na questão de conformidade, um conjunto de
questões derivadas era apresentado, com a finalidade de avaliar a legitimidade
e maturidade da área de TI, conforme Protocolo de Análise de Pesquisa.
Foram registradas, no questionário, 41 questões derivadas.
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Na elaboração do formulário do questionário, selecionaram-se as perguntas ―
fechadas ou de múltiplas escolhas ―, que delimitaram o número de possíveis
respostas, em função da escassez de tempo dos respondentes, conforme
recomenda Moresi (2004). Também se optou por tornar as respostas
obrigatórias, assim o respondente só poderia seguir para a próxima pergunta
após responder todas as questões apresentadas.
O formulário do Questionário de Pesquisa foi implementado em sítio na Web2,
de modo a facilitar o acesso de cada respondente, bem como a
operacionalização de envio dos formulários e controle das respostas, com a
máxima agilidade, confiabilidade e confidencialidade. Tanto o link de acesso
quanto as respostas dos formulários só estiveram visíveis para o próprio
respondente e para o autor da pesquisa. Após a finalização das respostas, o
link de acesso tornou-se indisponível, para evitar mais de uma resposta pelo
mesmo respondente. O questionário implementado em formulário eletrônico
apresenta três partes, quais sejam:
1. Introdução – contempla informações sobre a pesquisa, seus objetivos e
entidade acadêmica envolvida;
2. Caracterização dos respondentes – em que foram registradas as
questões básicas com perguntas sobre perfil do respondente;
3. Painel de perguntas – engloba as questões de conformidade e derivadas
que buscam avaliar a influência da legitimidade, maturidade e
capacidade nas áreas de TI das organizações públicas brasileiras, no
cumprimento das determinações do TCU. Foi elaborado a partir das
questões básicas de auditoria relacionadas no Acórdão 1603/2008Plenário;
3.5 Limitações do Método
Por se tratar de um estudo de caso em uma organização específica, os
resultados

deste

estudo

não

permitem

generalizações,

fornecendo

características específicas da organização pesquisada. Foi considerada uma

2

http://www.alexandretomaz.eti.br/pesquisa.
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amostra de 187 respondentes que caracteriza a pesquisa em uma confiança de
95% e uma margem de erro de 4,8%.

3.6 Estratégia de Análise
Para análise e avaliação dos dados, foram feitas distribuições de frequência
absoluta e de frequência relativa de cada resposta. Para selecionar os
processos identificados como mais adequados à realidade da Empresa e os
processos já adotados pela Empresa, atendendo à premissa desta pesquisa,
as respostas foram ordenadas por frequência e selecionados os processos que
correspondiam a 80% dessas respostas. Na TAB. 2, a seguir, são
apresentados os temas abordados no estudo associando os autores com os
objetivos e as questões do questionário da entrevista de campo.
TABELA 2
Estratégia de Análise de Dados
Tema

Autor

Objetivos

Questões Entrevista

Processo de

Weill e Ross (2004)

Objetivo

7 | 7.1 | 7.2 | 7.3

Geral

8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4

Implantação da
Governança de TI

9 | 9.1 | 9.2
10 | 10.2 | 10.3
11 | 11.1 | 11.2
12 | 12.1 | 12.2
13 | 13.1 | 13.2 |13.3 | 13.4
14 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4
15 | 15.1 | 15.2
16 | 16.1 | 16.2

Conceito da

Guldentops (2004), Weill e

Governança de TI e Ross (2004), Abreu e
Identificação das

Objetivo

10 | 10.2 | 10.3

Específico 1 11 | 11.1 | 11.2

Fernandes (2006)

Especificidades
Dificuldade nos

Weill e Ross (2004), Abreu e

Objetivo

Processos de

Fernandes (2006)

Específico 2 8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4

Mudança

7 | 7.1 | 7.2 | 7.3

9 | 9.1 | 9.2
10 | 10.2 | 10.3
11 | 11.1 | 11.2
12 | 12.1 | 12.2
13 | 13.1 | 13.2 |13.3 | 13.4
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14 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4
15 | 15.1 | 15.2
16 | 16.1 | 16.2
Dificuldade de

Weill e Ross (2004), Abreu e

Objetivo

7 | 8 | 9| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Implantação da

Fernandes (2006)

Específico 3 16 |17

Hardy (2006), Araújo (2004),

Objetivo

Governança de TI
Processos de TI

relevantes segundo Perterson (2004), Abreu e
COBIT

Fernandes (2006)

18

Específico 4 19
20
21
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4 ESTUDO DE CASO
4.1 A Organização
Há mais de 100 anos, com a instauração da República no Brasil, foi inaugurado
um tempo de mudanças na estrutura política e administrativa do País, com
efeitos diretos sobre o campo financeiro e tributário. Surgiram as primeiras
Secretarias Estaduais de Finanças. Em Minas Gerais, com a publicação da Lei
n.º 6, de outubro de 1891, foi criada a Secretaria dos Negócios das Finanças
(SEF-MG), que teve como primeiras funções arrecadação, fiscalização,
contabilidade e estruturação da receita e da despesa do Estado e os
movimentos de fundo e operações de crédito.

A partir de fevereiro de 1963, quando ficaram assentadas as bases da nova
estrutura fazendária, a Secretaria de Finanças passou a ser denominada
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais. Desde então, vem
participando ativamente de importantes momentos da história políticoeconômica mineira.

Ao longo de seu primeiro século de existência, a SEF-MG tem dado exemplo
de uma administração austera e cumprido com rigor o papel que lhe cabe de
prover, controlar e administrar os recursos financeiros necessários à
consecução dos objetivos da Administração Pública Estadual. E, para alcançar
esses objetivos, a modernização é buscada insistentemente.

Investe-se em recursos humanos, materiais e tecnológicos para dotar a
Fazenda de uma estrutura capaz de contribuir de forma efetiva na formulação
das políticas econômica, financeira, fiscal e tributária da Administração Pública
Estadual. Desenvolvendo e organizando gerencial e tecnicamente os sistemas
que envolvem a tributação, a fiscalização e a arrecadação, a SEF-MG tem
conseguido assegurar melhor arrecadação, trazendo benefícios para o Estado
e para os municípios.
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4.1.1 Missão, Visão e Valores da SEF-MG
A Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais tem por finalidade
planejar, coordenar, executar e avaliar a política tributária e fiscal, bem como
gerir os recursos financeiros necessários à consecução dos objetivos da
Administração Pública Estadual, responsabilizando-se pelo seu provimento,
controle e administração.
MISSÃO

A Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais tem como Missão
Institucional prover e gerir os recursos financeiros do Estado, formulando e
implementando políticas que garantam a justiça fiscal, o equilíbrio das contas
públicas e o desenvolvimento de ações de governo, em benefício da sociedade
mineira.
VISÃO

Ser reconhecida como instituição de excelência no cumprimento da sua
missão:
1. possuir um fisco reconhecido como justo, eficaz e com ações
transparentes;
2. contar com um quadro de funcionários qualificados, motivados e
comprometidos com o seu trabalho;
3. responder às mudanças agindo com flexibilidade diante da variação dos
cenários políticos, econômico e social;
4. alcançar o equilíbrio estrutural das contas públicas;
5. contribuir para a transformação de Minas Gerais no melhor Estado para
viver, trabalhar e investir.
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VALORES

Efetividade

A SEF-MG, por meio de uma melhor aplicação dos recursos humanos,
materiais e institucionais, busca atingir resultados que contribuam para a
prestação de serviços públicos de qualidade.
Ética

A atuação da SEF-MG e de cada um dos servidores é pautada nos princípios
da lealdade, impessoalidade, moralidade, probidade administrativa e respeito
para com a instituição.
Justiça Fiscal

A SEF-MG promove justiça fiscal, obedecendo ao Princípio da Legalidade
Tributária, aplicando tratamento igualitário entre os contribuintes e coibindo a
sonegação.

Qualidade
A SEF-MG busca a qualidade dos seus resultados, por meio de um trabalho
competente

e

participativo,

objetivando

a

satisfação

do

cliente,

em

conformidade com seus anseios e exigências e a qualidade de vida de seus
servidores.
Responsabilidade Social

A atuação da SEF-MG baseia-se em ações que visam proteger e melhorar o
bem-estar da sociedade.
Transparência

A SEF-MG torna visíveis e acessíveis à sociedade, sem prejuízo do sigilo
fiscal, as ações institucionais, as decisões administrativas e os valores de
receitas e gastos públicos.
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4.1.2 Organograma
No contexto da arrecadação e tributação do Estado de Minas Gerais, a SEFMG está subordinada ao Governo do Estado de Minas Gerais, conforme
organograma abaixo:
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FIGURA 6 – Organograma da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
Fonte: Sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais. Disponível em http://www.fazenda.mg.gov.br. Acesso em: set. 2011
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A Superintendência de Tecnologia da Informação da SEF-MG é formada pelas
Diretorias de Governança Tecnológica, Soluções Tecnológicas, Infraestrutura e
Operação e Análise de Negócios, além do Centro de Dados (Datacenter).
4.2 A Pesquisa
A pesquisa de campo foi realizada com os diretores, gerentes, coordenadores,
analistas, programadores e técnicos da Superintendência de Tecnologia da
Informação da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, localizados
na Cidade Administrativa e Datacenter da SEF-MG, por meio de questionário,
com base nas recomendações e práticas da Governança de TI e do Modelo
COBIT.

Para a pesquisa de campo, foram enviados convites aos 320 colaboradores da
STI-SEF-MG, por meio de correio eletrônico, apresentando a pesquisa, o
pesquisador e seu orientador e solicitando a participação de todos para
responder ao questionário disponibilizado no sítio, conforme já dito à página 43.

Participaram da pesquisa como respondentes 58,5% da amostra, sendo 187
participantes, como descrito no GRAF. 1; o GRAF. 2 mostra que em torno de
71% dos participantes possuem nível superior. Observa-se que 64% dos
respondentes são contratados como descrito no GRAF. 3, e 44% trabalham na
organização entre um a três anos, conforme GRAF. 4. No GRAF. 5, está
representada a amostra por diretoria da Superintendência de Tecnologia da
Informação da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais. As
representações gráficas desses dados aparecem a seguir:
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Cargos da STI-SEF-MG

2%

12%

13%

Técnico
Programador
Analista

7%
11%

Coordenador
Gerente
Diretor

55%

GRÁFICO 1 – Cargos da Superintendência de Tecnologia da Informação da Secretaria de
Estado de Fazenda – MG
Fonte: Dados da Pesquisa

Formação Acadêmica

15%

2%

11%

1%

Ensino Médio ou Técnico
Graduação Incompleta
Graduação Completa
MBA ou Especialização
Mestrado

71%

GRÁFICO 2 - Formação Acadêmica da amostra da pesquisa realizada na STI-SEF-MG
Fonte: Dados da Pesquisa
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Vínculo Empregatício

36%

Contratado
Concursado

64%

GRÁFICO 3 – Vínculo Empregatício da amostra da pesquisa realizada na STI-SEF-MG
Fonte: Dados da Pesquisa

Tempo de Trabalho na STI-SEF-MG

22%
44%
1 a 3 anos

4%

4 a 6 anos
7 a 9 anos
mais que 10 anos

30%

GRÁFICO 4 – Tempo de Trabalho da amostra da pesquisa realizada na STI-SEF-MG
Fonte: Dados da Pesquisa
Diretorias da STI-SEF-MG

3%

5%

Diretoria de Governança Tecnologia - DGV
Diretoria de Soluções Tecnológicas - DIST

45%

Diretoria de Infraestrutura e Operações - DIO
47%
Diretoria de Análise de Negócios - DAN

GRÁFICO 5 - Diretorias da amostra da pesquisa realizada na STI-SEF-MG
Fonte: Dados da Pesquisa
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Para análise e avaliação dos dados, foram feitas distribuições de frequência
relativa de cada resposta a fim de identificar as diretrizes de implantação da
Governança de TI da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais,
selecionar os processos identificados como mais adequados à realidade da
Empresa e os processos já adotados. Atendendo à premissa desta pesquisa,
as respostas foram ordenadas por frequência e foram selecionados os
processos que correspondiam a 80% destas respostas.

Abaixo, estão apresentadas as análises das respostas obtidas, representando
os seguintes objetivos do estudo:
•

Analisar o processo de implantação da Governança de TI na Secretaria
de Estado de Fazenda de Minas Gerais
o Analisar os conceitos de Governança Corporativa, Governança de
TI e identificar as especificidades aplicáveis ao setor público
estadual.
o Identificar os motivos para as dificuldades nos processos de
mudança da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais.
o Identificar as causas das dificuldades de introdução de boas
práticas de Governança de TI na Secretaria de Estado de
Fazenda de Minas Gerais.
o Identificar os processos relevantes para a Organização segundo o
Modelo de Maturidade COBIT.

4.2.1 Diretrizes de Implantação da Governança de TI
As diretrizes de implantação da governança de TI da SEF-MG tornam-se um
importante instrumento para a tomada de decisão e fazem com que os
colaboradores estejam alinhados e aptos a agir com iniciativa, de forma próativa, contra as ameaças e a favor das oportunidades identificadas nas
constantes mudanças que ocorrem. 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, as
diretrizes de implantação da Governança de TI têm de estar alinhadas com os
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planos de negócio da organização para o estabelecimento das prioridades e
das ações a serem realizadas na área de TI (Acórdão 1603/2008).

As diretrizes que o TCU recomenda são:
1. Planejamento Estratégico;
2. Recursos Humanos;
3. Minimização de Riscos e Aumento da Segurança;
4. Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas;
5. Cumprimento nos Acordos de Níveis de Serviço;
6. Contratação de Bens e Serviços de TI;
7. Planejamento de Orçamento de Gastos.

Sobre o planejamento estratégico, a questão apresenta respostas de tipo
Sim/Não quanto à elaboração de Planejamento Estratégico Institucional no ano
de 2009, com o objetivo de verificar se a organização cumpriu as orientações
do TCU registradas no Acórdão 1603/2008.

Como resultado, obtém-se a informação de que, para 53,5% dos participantes
da pesquisa, a SEF-MG elaborou Planejamento Estratégico Institucional no ano
de 2009. No Acórdão 1603/2008, o TCU considerou expressivo o percentual de
47% dos órgãos/entidades que não tinham planejamento estratégico
institucional em vigor (BRASIL, 2008). Na TAB. 4, são observadas as
respostas.

TABELA 3
Diretrizes de Implantação da Governança de TI (Planejamento Estratégico)
Planejamento Estratégico Institucional e de TI da SEF-MG.

Questões
7. A organização elaborou o Planejamento Estratégico Institucional
para o ano de 2009?
7.1 A área de TI participou da elaboração do Planejamento Estratégico
Institucional?
7.2. As prioridades da área de TI estão alinhadas com as prioridades
das áreas de negócios?
7.3 As prioridades da área de TI estão alinhadas com as prioridades
das áreas institucionais?

Não
souberam
responder

SIM

NÃO

53,5%

4,3%

42,2%

52,4%

2,7%

44,9%

31,6%

3,2%

65,2%

21,9%

5,9%

72,2%
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8. A organização elaborou o Planejamento anual de TI para o ano de
2009?
8.1 A alta administração da organização aprovou o Planejamento anual
de TI para 2009?
8.2 As prioridades estabelecidas no Planejamento anual de TI para
2009 têm sido acompanhadas pela alta administração da organização,
objetivando seu cumprimento?
8.3 Faltou apoio da alta administração para a área de TI priorizar a
elaboração do Planejamento anual de TI?
8.4 A equipe de TI tem conhecimento/experiência para elaborar e
cumprir um Planejamento anual de TI?

36,9% 16,6%

46,5%

36,9%

9,6%

53,5%

23,5%

9,1%

67,4%

9,6%

8,6%

81,8%

36,9% 20,9%

42,2%

A importância de ter, na STI-SEF-MG, uma estrutura mínima para área de TI foi
objeto de recomendação do TCU, por meio do Acórdão 140/2005, que ressalta
um núcleo de atividades de informática que são estratégicas. Tais atividades
são assim consideradas uma vez que lidam com informações privilegiadas e
tratam da fiscalização dos contratos, além do fato de o funcionamento do
próprio setor e das demais unidades que utilizam seus serviços ser dependente
delas. Além disso, envolvem a tomada de decisão sobre a realização de
despesas de vulto na aquisição de bens e contratação de serviços. Quando
essas atividades de informática não são regularmente executadas, as chances
de serem causados prejuízos à administração aumentam consideravelmente.
Portanto, não é razoável que esses encargos sejam exercidos por servidores
sem qualificação ou, dado o conflito de interesses, sejam delegados a pessoal
terceirizado em razão das deficiências no quadro do órgão público. Na TAB. 5,
são observadas as respostas.
TABELA 4
Diretrizes de Implantação da Governança de TI (Recursos Humanos)
Perfil dos Recursos Humanos da Área de TI Quanto à Formação,
Vínculo com a Organização e Pré-Requisitos para Ocupação de
Funções Comissionadas.

Questões
9. O perfil e a capacidade dos servidores públicos da área de TI estão
compatíveis com as características das atividades sob sua
responsabilidade?
9.1 A alta administração da organização deu o apoio necessário para
alocação de servidores públicos com o perfil e capacidades
necessários?
9.2 Faltou apoio da alta administração para alocação de servidores
públicos com o perfil e capacidades necessários?

SIM

NÃO

Não
souberam
responder

58,8% 28,9%

12,3%

42,8% 19,8%

37,4%

28,9% 27,3%

43,9%
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O quadro de pessoal de TI não é suficiente para desempenhar as atribuições
da área ou atender às necessidades das demais unidades da SEF-MG. Há
situações em que as atividades ligadas à coordenação, à fiscalização e ao
controle das ações do setor não são executadas com eficiência e eficácia; e as
atividades ligadas ao planejamento estratégico de informática, à coordenação,
à fiscalização e ao controle das ações do setor não estão acometidas a
profissionais específicos da área de TI. Não há carreiras específicas para
pessoal de TI na SEF-MG, o que contribui, de forma significativa, para a
evasão do pessoal mais qualificado.

Relacionado às ações e procedimentos que contribuam para a minimização
dos riscos e o aumento no nível de Segurança das Informações da SEF-MG,
esta questão apresenta respostas de tipo Sim/Não quanto à elaboração de
esquema de classificação da informação com base na criticidade e
sensibilidade da informação, com o objetivo de verificar se a organização
cumpriu as recomendações do TCU registradas no Acórdão 1603/2008.

Como resultado, obteve-se a informação de que 50,3% dos participantes da
pesquisa não souberam responder se a SEF-MG elaborou qualquer esquema
de classificação da informação. No Acórdão 1603/2008, o TCU, ao registrar
que 80% dos órgãos/entidades declararam não classificar as informações,
inferiu como possível causa à complexidade do processo e a necessidade de
envolvimento de muitas áreas da organização (BRASIL, 2008).

O percentual dos participantes que não souberam responder é elevado, vide
TAB. 6, o que reforça o diagnóstico sobre a complexidade da elaboração de
esquemas de classificação de informação. Sobre o aumento da segurança da
informação, 79,1% dos participantes da pesquisa a SEF-MG possui um
processo de análise de riscos formalmente implantado na área de TI. No
Acórdão 1603/2008, o TCU registrou que 75% dos órgãos/entidades
declararam ausência de análise de riscos na área de TI, inferindo ser um
indício de que as ações de segurança não são executadas de maneira
sintonizada com as necessidades do negócio dessas organizações, tendo
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como resultados o uso ineficaz de recursos e carência de ações prioritárias
(BRASIL, 2008).
TABELA 5
Diretrizes de Implantação da Governança de TI (Minimização de Riscos e Aumento da
Segurança)
Ações e Procedimentos que Contribuam para a Minimização dos
Riscos e o Aumento no Nível de Segurança das Informações da
SEF-MG.

Questões
10. A organização elaborou o Esquema de Classificação da Informação
com base na criticidade e sensibilidade da informação da organização se pública, confidencial ou secreta?
10.1 O Esquema de Classificação da Informação foi elaborado com a
participação das principais áreas de negócios e da alta administração
da organização?
10.2 A equipe de TI tem conhecimento/experiência para elaborar e
cumprir o Esquema de Classificação da Informação?
11. A área de TI tem, formalmente, implantado um processo de análise
de riscos na área de TI?
11.1 O processo de análise de riscos tem contribuído para a melhoria
dos processos e serviços da área de TI?
11.2 Faltou conhecimento/experiência na equipe de TI para
implantação do processo de análise de riscos na área de TI?

SIM

NÃO

Não
souberam
responder

35,3% 14,4%

50,3%

28,3% 11,8%

59,9%

49,2% 14,4%

36,4%

79,1%

9,1%

11,8%

48,1% 15,0%

36,9%

29,9% 20,3%

49,7%

Sobre a metodologia no desenvolvimento de sistemas da SEF-MG, a questão
apresenta respostas de tipo Sim/Não quanto à utilização de um modelo de
desenvolvimento de sistemas aplicável aos padrões tecnológicos adotados
pela organização, com o objetivo de verificar se a organização cumpriu as
recomendações do TCU registradas no Acórdão 1603/2008.

Como resultado, obtém-se a informação de que, segundo 49,7% dos
participantes da pesquisa, a área de TI utiliza um modelo de desenvolvimento
de sistemas aplicável aos padrões tecnológicos adotados, vide TAB. 7. Como
no Acórdão 1603/2008, o TCU registrou que 51% dos órgãos/entidades não
adotavam uma metodologia de desenvolvimento de sistemas (BRASIL, 2008),
assim, esse percentual é um importante indicador para a adoção de boas
práticas na área de TI.
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TABELA 6
Diretrizes de Implantação da Governança de TI (Metodologia de Desenvolvimento de
Sistemas)
Metodologia no Desenvolvimento de Sistemas. Inventário dos Principais Sistemas e
Bases de Dados.
Não
souberam
Questões
SIM
NÃO responder
12. A área de TI utiliza um Modelo de Desenvolvimento de Sistemas
aplicável aos padrões tecnológicos adotados?
49,7% 9,6%
40,6%
12.1 O Modelo de Desenvolvimento de Sistemas tem melhorado a
qualidade dos sistemas e a produtividade das equipes de TI?
27,8% 14,4%
57,8%
12.2 Faltou conhecimento/experiência na equipe de TI para pesquisa
e adoção de um Modelo de Desenvolvimento de Sistemas?
27,3% 17,1%
49,2%

Sobre o cumprimento dos acordos de níveis de serviço, esta questão apresenta
respostas de múltipla escolha em relação com usuários de soluções de TI. As
alternativas disponíveis baseiam-se nos percentuais de cumprimento dos níveis
de serviços estabelecidos e tem por objetivo verificar se a organização cumpriu
as recomendações do TCU registradas no Acórdão 1603/2008. É considerado
como adequado o cumprimento dos Acordos de Níveis de Serviço (ANS) em
mais de 75% das soluções de TI disponíveis para os usuários.

Como resultado, obtém-se a informação de que 46,5% dos participantes da
pesquisa cumpriram os acordos de nível de serviço com os usuários de suas
soluções de TI, vide TAB. 8. No Acórdão 1603/2008, o TCU registrou como
muito expressivo o percentual de 89% de órgãos/entidades sem gestão de
acordos de níveis de serviço com os usuários.

TABELA 7
Diretrizes de Implantação da Governança de TI (Cumprimento dos Acordos de Níveis de
Serviço com os Usuários das Soluções de TI)
Os órgãos/entidades gerenciam os acordos de níveis de
serviço quando prestam serviços de TI internamente
como quando contratam serviços de TI externamente.

Questões
13. Os acordos de nível de serviço internos com os usuários
das soluções de TI são cumpridos?

Mais
de
75%
46,5%

Entre
51 e
75%
10,7%

Entre 1 e
50%
35,3%

Não
souberam
responder
8%
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Questões
13.1 Os acordos de nível de serviço interno abrangem todos
os serviços críticos da organização?
13.2 A dificuldade no cumprimento dos níveis de serviço se
deve à falta de conhecimento/experiência da equipe de TI?
13.3 O descumprimento dos níveis de serviço se deve à falta
de conhecimento/experiência da equipe de TI?
13.4 Faltou conhecimento/experiência na equipe de TI para
estabelecimento de acordos de nível de serviço com os
usuários de suas soluções?

SIM

NÃO

Não
souberam
responder

31,0%

7,5%

61,5%

7,5%

9,1%

83,4%

4,8%

12,3%

82,9%

27,3%

14,4%

58,3%

Como resultado, obtém-se a informação de que 46% dos participantes da
pesquisa declararam o cumprimento de acordos de níveis de serviço por seus
fornecedores de soluções de TI. No Acórdão 1603/2008, o TCU registrou que
74% dos órgãos/entidades não executavam a gestão de níveis de serviço dos
serviços contratados, vide TAB. 9.
TABELA 8
Diretrizes de Implantação da Governança de TI (Cumprimento dos Acordos dos Níveis de
Serviço com Fornecedores)

Questões
14. Os acordos de nível de serviço estabelecidos com
fornecedores da área de TI são cumpridos?

Questões
14.1 O cumprimento dos níveis de serviço se deve ao
monitoramento constante da equipe de TI?
14.2 As empresas contratadas são notificadas e
penalizadas pelo descumprimento dos níveis de serviço?
14.3 Faltou conhecimento/experiência na equipe de TI para
estabelecimento de acordos de nível de serviço com os
fornecedores de soluções de TI?

Mais Entre 51
de 75% e 75%
46,0%

SIM

9,6%

NÃO

Entre 1 e
50%

Não
Souberam
Responder

43,9%
Não
souberam
responder

35,8%

8,6%

55,6%

15,0%

10,2%

74,9%

45,5%

4,8%

49,7%

Sobre o processo de contratação de serviços de TI formalizado na SEF-MG,
verificou-se se a organização cumpriu as recomendações do TCU registradas
no Acórdão 1603/2008. Como resultado, obtém-se a informação de que,
conforme 88,2% dos participantes da pesquisa, a SEF-MG formaliza um
processo de contratação de serviços de TI. Como no Acórdão 1603/2008 o

1%
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TCU registrou que 46% dos órgãos/entidades avaliados não adotavam
processo formal de trabalho para contratações de TI (BRASIL, 2008), pode-se
considerar uma melhoria nesse aspecto relacionado à gestão da área de TI da
SEF-MG, vide TAB. 10.
TABELA 9
Diretrizes de Implantação da Governança de TI (Processo de Contratação de Bens e Serviços
de TI)

O processo de contratação de bens e serviços de TI é formalizado,
padronizado e judicioso quanto ao custo, à oportunidade e aos
benefícios advindos das contratações de TI.

Questões
15. Existe processo de contratação de serviços de TI formalizado?
15.1 As equipes de TI têm conhecimento/experiência para cumprir o
processo de contratação de serviços de TI?
15.2 Faltou conhecimento/experiência na equipe de TI para elaboração do
processo contratação de serviços de TI?

Não
souberam
SIM NÃO responder
88,2% 2,7%
9,1%
49,7% 9,6%

40,6%

39,0% 8,0%

52,9%

Quanto à vinculação dos gastos de TI a projetos/atividades formalizados no
planejamento anual da área de TI, objetivou-se verificar se a organização
cumpriu as orientações do TCU registradas no Acórdão 1603/2008. A partir das
respostas apresentadas, identificou-se que, para 70,6% dos participantes da
pesquisa, a SEF-MG utiliza de processos baseados em atividades formalizadas
para o orçamento de TI, conforme explicitado na TAB. 11.

TABELA 10
Diretrizes de Implantação da Governança de TI (Processo de Planejamento de Gastos)

A SEF-MG solicita o orçamento de TI com base no planejamento da
área e controlam os gastos com TI ao longo do exercício financeiro.

Questões
16. Os gastos com TI são baseados em projetos ou atividades formalizadas
no planejamento anual da área de TI?
16.1 A área de TI participa da discussão de prioridades e distribuição dos
recursos orçamentários?
16.2 As prioridades da área de TI estão alinhadas com as prioridades das
áreas de negócios?

SIM

Não
souberam
NÃO responder

70,6% 4,8%

24,6%

57,2% 4,8%

38,0%

44,9% 0,5%

54,5%
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4.2.2 Especificidades aplicáveis ao setor público estadual
De acordo com as questões, puderam ser identificadas duas especificidades
aplicáveis à SEF-MG:
1. Classificação da Informação.
2. Análise de Riscos.

A Classificação da Informação ajuda a definir níveis e critérios adequados de
proteção das informações, garantindo a confidencialidade, conforme a
importância da organização. As informações, tanto em meio físico quanto
eletrônico, possuem necessidades de proteção quanto à confidencialidade,
integridade e disponibilidade, bem como quaisquer outros requisitos que sejam
necessários.

Em geral, a classificação dada à informação é uma maneira de determinar
como esta informação vai ser tratada e protegida. Em função das exigências do
mercado, do governo, das agências reguladoras e dos clientes, conhecer e
tratar os riscos deixou de ser uma necessidade técnica e transformou-se em
uma questão estratégica para as organizações.

A Análise de Riscos provê metodologia sólida e estruturada, alinhada às
principais normas e padrões internacionais. Por meio do ciclo de Gestão de
Riscos, que inclui as atividades de inventariar, analisar, avaliar e tratar os
riscos, essa especificidade facilita e automatiza o processo de gestão de riscos,
fornecendo suporte à tomada de decisões e facilitando o desenvolvimento de
estratégias para controlar e minimizar os riscos a níveis aceitáveis pela
organização. Observa-se, no GRAF. 6, o resultado das respostas da pesquisa
evidenciando a classificação da informação como a maior especificidade
aplicável à SEF-MG.
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Identificação das Especificidades Aplicáveis a SEF-MG

6%

13%

Analise de Riscos
Classificação da Informação
Não souberam responder

81%

GRÁFICO 6 – Identificação das Especificidades Aplicáveis à Secretaria de Estado de Fazenda
– MG
Fonte: Dados da Pesquisa

4.2.3 Dificuldade nos processos de mudança da SEF-MG
As maiores dificuldades no processo de uma mudança geralmente envolvem
questões culturais. Segundo Ferreira (1996), as mudanças culturais tendem a
ser as mudanças com maior dificuldade para implementação, muito em função
do maior conteúdo de intangíveis envolvido em uma mudança cultural. Além
disso, nos processos de mudança de cunho tecnológico da Governança de TI,
aspectos culturais costumam estar entre os componentes fundamentais que
podem facilitar ou bloquear uma mudança, analisa Weill e Ross (2004).

Neste estudo, a partir das respostas apresentadas, identificou-se que 81% dos
participantes da pesquisa apresentam como grande dificuldade nos processos
de mudança o aspecto de caráter (Participação dos Colaboradores); já 14%
dos participantes concordam que a grande dificuldade seriam normas, tipos de
liderança e estilos de gerência; por sua vez, 5% dos participantes acham que o
maior motivo para a dificuldade nos processos de mudança é o aspecto
tecnológico, vide GRAF. 7.
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Dificuldade nos Processos de Mudança

14%

5%

81%
Tecnologia (instrumentos e processos utilizados) - Máquinas, equipamentos, layout, distribuição e métodos de trabalhos.
Caráter (Manifestação dos indivíduos) - Participação, criatividade, grupos informais, medo, tensão, apatia, agressividade, comodismo.
Preceitos (implícitos ou explícitos) - Normas, regulamentos, costumes, tradições, símbolos, estilos de gerência, tipos de liderança,
políticas administrativas, estrutura hierárquica, padrões de desempenho.

GRÁFICO 7 – Motivo das Dificuldades nos Processos de Mudança na Secretaria de Estado de
Fazenda – MG
Fonte: Dados da Pesquisa

4.2.4 Dificuldade de Implantação da Governança de TI na SEF-MG

Em análise realizada por Abreu e Fernandes (2006), recentemente as
organizações começaram a ver o quanto dependem da área de TI para garantir
seu desempenho. Muitas vezes, a TI é a solução para o sucesso do negócio.

A TI está no centro da maioria das organizações e influencia cada processo
dos negócios, das transações comerciais aos registros de colaboradores. A
Governança de TI torna-se, então, fundamental para garantir que todos os
sistemas-chave serão executados conforme o esperado. Consenso entre a
maioria dos gestores de TI, o atendimento às diversas regulamentações e
padrões de conformidade consiste em um grande desafio a ser superado;
porém, não é o único. Os fatores da dificuldade de implantação da governança
de TI são:
•

a própria tecnologia, que está em constante evolução;

•

o fato de a governança não ser um projeto finito;

•

a falta de liderança e de gestores capacitados;

•

o investimento em infraestrutura, operações, equipe capacitada etc.;
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•

a transparência na comunicação.

Abaixo, são encontradas as respostas consolidadas de acordo com o grupo de
processos de governança de TI apontadas pelo Acórdão 1603/2008:
1. Planejamento Estratégico;
2. Recursos Humanos;
3. Minimização de Riscos e Aumento da Segurança;
4. Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas;
5. Cumprimento nos Acordos de Níveis de Serviço;
6. Contratação de Bens e Serviços de TI;
7. Planejamento de Orçamento de Gastos.
O ambiente organizacional vive em constante mutação, exige formas mais
ágeis e flexíveis de gerenciamento. É dentro dessa nova ótica que ganha força
o que se chama de governança de TI, que nada mais é do que uma estrutura
bem definida de relações e processos que controla e dirige uma organização.
No que tange a implantação do planejamento estratégico institucional e de TI
da SEFMG, observa-se que 46% dos participantes da pesquisa apresentam
que a transparência na comunicação é o grande dificultador e 37% apresentam
que é a falta de liderança e gestores capacitados, GRAF. 8.
Dificuldade de Implantação do Planejamento Estratégico Institucional e de TI da SEF-MG.

37%

Falta de liderança e gestores capacitados

46%
Investimento em infra-estrutura, operações e
processos
Transparência na comunicação

17%

GRÁFICO 8: Dificuldade de Implantação do Planejamento Estratégico da SEF-MG
Fonte: Dados da Pesquisa

Neste estudo, a partir das respostas apresentadas, identificou-se que 59% dos
participantes da pesquisa apresentam como grande dificuldade na implantação
dos processos de recursos humanos a falta de liderança e gestores
capacitados; nos processos de mudança o aspecto de caráter (Participação
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dos Colaboradores); já 29% dos participantes concordam que a grande
dificuldade seriam investimentos em infraestrutura, operações e processos,
vide GRAF. 9.
Dificuldade de Implantação em Processos Sobre o Perfil dos Recursos Humanos da Área de TI Quanto
à Formação, Vínculo com a Organização e Pré-Requisitos para Ocupação de Funções Comissionadas.

12%

Falta de liderança e gestores capacitados
Investimento em infra-estrutura, operações e
processos
Transparência na comunicação

29%

59%

GRÁFICO 9: Dificuldade de Implantação dos Processos de Recursos Humanos da TI na SEFMG
Fonte: Dados da Pesquisa

Sobre a dificuldade de implantação de ações e procedimentos que contribuíram
para a minimização de riscos e o aumento no nível de segurança das
informações da SEF-MG, identificou-se que 57% dos participantes da pesquisa
apresentam como grande dificuldade a falta de investimentos em infraestrutura,
operações e processos; 31% a falta de liderança e gestores capacitados, vide
GRAF. 10.
Dificuldade de Implantação Ações e Procedimentos que Contribuam para a Minimização dos Riscos e o
Aumento no Nível de Segurança das Informações da SEF-MG.

12%
31%
Falta de liderança e gestores capacitados
Investimento em infra-estrutura, operações e
processos
Transparência na comunicação

57%

GRÁFICO 10: Dificuldade de Implantação dos Processos Para Minimizar os Riscos e Aumentar
a Segurança da SEF-MG
Fonte: Dados da Pesquisa
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Já a dificuldade de implantação de uma metodologia no desenvolvimento de
sistemas e inventario dos principais sistemas e bases de dados, identificou-se
que 49% dos participantes da pesquisa a falta de liderança e gestores
capacitados; 41% a falta de investimentos em infraestrutura, operações e
processos, vide GRAF. 11.
Dificuldade de Implantação de uma Metodologia no Desenvolvimento de Sistemas. Inventário dos
Principais Sistemas e Bases de Dados.

41%
49%

Falta de liderança e gestores capacitados
Investimento em infra-estrutura, operações e
processos
Transparência na comunicação

10%

GRÁFICO 11: Dificuldade de Implantação de uma Metodologia de Desenvolvimento de
Sistemas da SEF-MG
Fonte: Dados da Pesquisa

Observa-se que a dificuldade de implantação de processos de acordos de
níveis de serviço, 36% dos participantes da pesquisa a falta de liderança e
gestores capacitados; 33% a falta de transparência na comunicação, vide
GRAF. 12.
Dificuldade de Implantação em Processos de Acordos de Níveis de Serviço Quando Prestam Serviços
de TI Internamente Como Quando Contratam Serviços de TI Externamente.

7%
36%
33%

Falta de liderança e gestores capacitados
Investimento em infra-estrutura, operações e
processos
Transparência na comunicação
A própria tecnologia, que está em constante evolução

24%

GRÁFICO 12: Dificuldade de Implantação dos Processos de Acordo de Níveis de Serviços da
SEF-MG
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Sobre a dificuldade de implantação processos de contratação de bens e
serviços de TI, identificou-se que 88% dos participantes da pesquisa
apresentam como grande dificuldade a falta de liderança e gestores
capacitados; 9% a falta de transparência na comunicação, vide GRAF. 13.
Dificuldade de Implantação de Processos de Contratação de Bens e Serviços de TI é Formalizado,
Padronizado e Judicioso Quanto ao Custo, à Oportunidade e aos Benefícios Advindos das Contratações
de TI.

3%

9%

Falta de liderança e gestores capacitados
Investimento em infra-estrutura, operações e
processos
Transparência na comunicação

88%

GRÁFICO 13: Dificuldade de Implantação dos Processos de Contratação de Bens e Serviços
de TI da SEF-MG
Fonte: Dados da Pesquisa

Sobre a dificuldade de implantação processos para orçar a TI, identificou-se
que 70% dos participantes da pesquisa apresentam como grande dificuldade a
falta de liderança e gestores capacitados; 25% a falta de transparência na
comunicação, vide GRAF. 13.

Dificuldade de Implantação de Processos Para Orçar a TI Com Base no Planejamento da Área e
Controlam os Gastos com TI ao Longo do Exercício Financeiro.

25%

Falta de liderança e gestores capacitados
Investimento em infra-estrutura, operações e
processos
Transparência na comunicação
5%
70%

GRÁFICO 14: Dificuldade de Implantação dos Processos de Orçamento de TI da SEF-MG
Fonte: Dados da Pesquisa

A dinâmica da evolução tecnológica gerou um efeito colateral na SEF-MG. Os
altos custos diretos e indiretos relacionados á manutenção de todo o aparato
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computacional levou a organização a uma situação em que se perdeu o
controle dos processos e dificultou a comunicação com os colaboradores de TI.
Diante dessa variedade de mudanças, cabe a STI-SEF, a tarefa de imprimir
eficiência aos processos de negócio alinhado a uma comunicação que garanta
o entendimento de todos os colaboradores da organização.
4.2.5 Identificação de Processos do Modelo de Maturidade COBIT
Fazendo uma análise das respostas do questionário, pode-se observar que,
com relação às perguntas 17 a 20, relativas aos objetivos de controle,
considerados mais relevantes para aplicação na SEF-MG, na visão dos
colaboradores da Superintendência de Tecnologia da Informação da Secretaria
de Estado de Fazenda de Minas Gerais, os processos foram ordenados de
acordo com os grupos:
1. Planejamento e Organização (PO);
2. Aquisição e Implementação (AI);
3. Entrega e Suporte (DS);
4. Monitoração (M).

A seguir, a TAB. 12 explicita os Processos do Modelo COBIT relevantes para a
SEF-MG:

TABELA 11
Processos do Modelo COBIT relevantes para a SEF-MG

Tabela Frequência Relativa das Respostas sobre a relevância do Modelo de Maturidade COBIT
Processos / Objetivos de Controle

Processos Relevantes

PO-06 Gerencia a comunicação das direções de TI

31,0%

PO-04 Define a organização de TI e seus relacionamentos

26,2%

PO-07 Gerencia os Recursos Humanos

25,7%

PO-02 Define a Arquitetura da Informação

25,1%

PO-05 Gerencia os investimentos de TI

24,6%

PO-01 Define o plano estratégico de TI

23,0%

PO-03 Determina a direção tecnológica

21,9%

PO-11 Gerencia a qualidade

21,9%

PO-08 Assegura o alinhamento de TI com os requerimentos externos

21,4%

PO-09 Avalia os riscos

21,4%

PO-10 Gerencia os projetos

20,9%
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AI-04 Desenvolve e mantém os procedimentos

25,1%

AI-02 Adquire e mantém os softwares

21,4%

AI-03 Adquire e mantém a infraestrutura tecnológica

21,4%

AI-06 Gerencia as mudanças

19,8%

AI-01 Identifica as soluções de automação

18,7%

AI-05 Instala e certifica softwares

17,1%

DS-01 Define e mantém os acordos de níveis de serviços (SLA)

29,4%

DS-02 Gerencia os serviços de terceiros

24,6%

DS-03 Gerencia a performance e a capacidade do ambiente

24,6%

DS-07 Treina os usuários

24,6%

DS-03 Gerencia as operações

24,1%

DS-04 Assegura a continuidade dos serviços

23,5%

DS-10 Gerencia os problemas e incidentes

23,5%

DS-09 Gerencia a configuração

23,0%

DS-08 Assiste e aconselha os usuários

21,9%

DS-05 Assegura a segurança dos serviços

21,4%

DS-11 Gerencia os dados

21,4%

DS-12 Gerencia a infraestrutura

19,8%

DS-06 Identifica e aloca custos

18,7%

M-01 Monitora os processos

28,3%

M-03 Provê auditorias independentes

24,1%

M-04 Provê segurança independente

23,0%

M-02 Analisa a adequação dos controles internos

21,4%

Legenda
PO - Processos de Planejamento e Organização
AI - Processos de Aquisição e Implementação
DS - Processos de Entrega e Suporte
M - Processos de Monitoramento

O Grupo de Processos de Planejamento e Organização recobre a estratégia e
as táticas, preocupando-se com a identificação da maneira como a TI pode
melhor contribuir para atingir os objetivos de negócios. O sucesso da visão
estratégica precisa ser planejado, comunicado e gerenciado por diferentes
perspectivas.

Uma apropriada organização, bem como uma adequada infraestrutura
tecnológica, devem ser colocadas em funcionamento. A seguir, no GRAF. 15,
observa-se a consolidação dos processos de Planejamento e Organização.

71

Processos de Planejamento e Organização

6%

2%

Inicial - Poucos processos são definidos. Sucesso
depende de esforço individual.
48%

Repetitivo, mas intuitivo - Processos básicos de
gestão são definidos.
Processos definidos - Processos padronizados e
integrados em um processo padrão para a
organização.

44%

Processos gerenciáveis e medidos - Processos e
produtos compreendidos e controlados.

GRÁFICO 15: Consolidação dos Processos de Planejamento e Organização da TI da SEF-MG
Fonte: Dados da Pesquisa

Os processos de Aquisição e Implementação auxiliam executam a estratégia
de TI, para isso, as soluções de TI precisam ser identificadas, desenvolvidas ou
adquiridas, implementadas e integradas ao processo de negócios. Além disso,
alterações e manutenções nos sistemas existentes são cobertas por esse
domínio para assegurar que as soluções continuem a atender aos objetivos de
negócios. A seguir, no GRAF. 16, observa-se a consolidação dos processos de
Aquisição e Implementação.
Processos de Aquisição e Implementação

1%

9%

Inicial - Poucos processos são definidos. Sucesso
depende de esforço individual.
Repetitivo, mas intuitivo - Processos básicos de
gestão são definidos.

35%

55%

Processos definidos - Processos padronizados e
integrados em um processo padrão para a
organização.
Processos gerenciáveis e medidos - Processos e
produtos compreendidos e controlados.

GRÁFICO 16: Consolidação dos Processos de Aquisição e Implementação da TI da SEF-MG
Fonte: Dados da Pesquisa

Os processos de Entrega e Suporte tratam dos serviços solicitados, o que inclui
entrega de serviço, gerenciamento da segurança e continuidade, serviços de
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suporte para os usuários e o gerenciamento de dados e recursos operacionais.
A seguir, no GRAF. 17, observa-se a consolidação dos processos de Entrega e
Suporte.

Processos de Entrega e Suporte

3%

5%

Inicial - Poucos processos são definidos. Sucesso
depende de esforço individual.
Repetitivo, mas intuitivo - Processos básicos de
gestão são definidos.

38%

54%

Processos definidos - Processos padronizados e
integrados em um processo padrão para a
organização.
Processos gerenciáveis e medidos - Processos e
produtos compreendidos e controlados.

GRÁFICO 17: Consolidação dos Processos de Entrega e Suporte da TI da SEF-MG
Fonte: Dados da Pesquisa

Os processos de Monitoramento auxiliam os processos de TI que precisam ser
regularmente avaliados para assegurar a qualidade e a aderência aos
requisitos de controle. Esse domínio aborda o gerenciamento de performance,
o monitoramento do controle interno, a aderência regulatória e a Governança.
A seguir, no GRAF. 18, observa-se a consolidação dos processos de
Monitoramento.
Processo de Monitoração

9%

Inicial - Poucos processos são definidos. Sucesso
depende de esforço individual.

1%

7%

Repetitivo, mas intuitivo - Processos básicos de
gestão são definidos.
49%
Processos definidos - Processos padronizados e
integrados em um processo padrão para a
organização.
Processos gerenciáveis e medidos - Processos e
produtos compreendidos e controlados.

34%
Processos otimizados - Melhoria Contínua do
Processo.

GRÁFICO 18: Consolidação dos Processos de Monitoramento da TI da SEF-MG
Fonte: Dados da Pesquisa
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Observa-se que a Governança de TI é fundamental para o aprendizado
organizacional sobre o valor da Tecnologia da Informação, pois a organização
vem labutando para compreender o valor de iniciativas ligadas à Tecnologia da
Informação, já que esse valor nem sempre pode ser prontamente demonstrado
por uma análise tradicional de fluxo de caixa descontado. O valor decorre não
somente de melhorias incrementais nos processos, mas também da
capacidade de responder a pressões competitivas, principalmente no que
tange à prestação de serviços aos contribuintes do estado.

A análise da pesquisa aponta que o valor da TI depende de mais do que
apenas uma boa tecnologia, pois se observa que a alta gerência tem uma
capacidade de atendimento limitada por não conseguir suprir a todas as
requisições de processos em Tecnologia da Informação. Essa situação se
agrava quando os gerentes e diretores envolvem-se em decisões sem respeitar
os processos de TI da organização.
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5 CONCLUSÃO
Este capítulo apresenta o resumo do estudo realizado, incluindo os principais
resultados e as contribuições para a Superintendência de Tecnologia da
Informação da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais e para a
academia. Também são relatadas as contribuições deste estudo no intuito de
oferecer propostas para pesquisas futuras.

O objetivo principal e os objetivos específicos propostos para este estudo foram
atendidos, assim como foi respondida a questão-problema desta pesquisa,
conforme apresentado, a seguir, na TAB. 13:
TABELA 12
Resposta aos Objetivos e à Questão-Problema
Objetivo Geral

Analisar
o
processo
de
implantação da Governança de TI
na Secretaria de Estado de
Fazenda de Minas Gerais.

O estudo foi realizado na
Secretaria de Estado de
Fazenda de Minas Gerais,
por meio de uma pesquisa de
campo
aplicada
aos
colaboradores
da
Superintendência
de
Tecnologia da Informação no
período de
05/09/2011 a 20/09/2011.

Objetivo Específico 1

Analisar
os
conceitos
de
Governança
Corporativa,
Governança de TI e identificar as
especificidades aplicáveis ao setor
público estadual

A partir das análises das
respostas da pesquisa, foram
identificadas as seguintes
especificidades (GRAF. 6,
p.63):
1. classificação da
informação;
2. análise de riscos.

Objetivo Específico 2

Identificar os motivos para as
dificuldades nos processos de
mudança da Secretaria de Estado
de Fazenda de Minas Gerais

A partir das análises das
respostas da pesquisa, foram
identificados os seguintes
motivos (GRAF. 7, p. 64):
1. caráter (manifestação
dos indivíduos);
2. preceitos (normas e
regulamentos);
3. tecnologia
(instrumentos
e
processos).
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Objetivo Específico 3

Identificar
as
causas
das
dificuldades de introdução de boas
práticas de Governança de TI na
Secretaria de Estado de Fazenda
de Minas Gerais

A partir das análises das
respostas da pesquisa, foram
identificadas as seguintes
causas (GRAF. 8 a 14, p. 6568):
1- a própria tecnologia,
que está em
constante evolução;
2- falta de liderança e
gestores capacitados;
3- investimento em
infraestrutura,
operações, equipe
capacitada etc.;
4- transparência na
comunicação.

Objetivo Específico 4

Identificar os processos relevantes
para a Organização segundo o
modelo de maturidade COBIT

A partir das análises das
respostas da pesquisa, foram
identificados os 34 processos
do Modelo COBIT, os quais
foram ordenados de acordo
com
sua
relevância
e
obedecendo aos 4 grupos de
processos (TAB. 11, p. 69;
GRAF. 15 a 18, . 70-72)
1. Planejamento e
Organização;
2. Aquisição e
Implementação;
3. Entrega e Suporte;
4. Monitoração.

Questão-Problema

Como implantar a Governança de
TI em um Órgão Público
Fazendário,
superando
as
dificuldades dos processos de
mudança
no
setor
público
estadual mineiro?

Por meio das análises das
respostas da pesquisa, foram
identificados um conjunto de
diretrizes
divididos
nos
seguintes grupos:
• Planejamento
Estratégico;
• Recursos Humanos;
• Minimização de
Riscos e Aumento da
Segurança;
• Metodologia de
Desenvolvimento de
Sistemas;
• Cumprimento nos
Acordos de Níveis de
Serviço;
• Contratação de Bens

76

•

e Serviços de TI;
Planejamento de
Orçamento de
Gastos.

Dessa maneira, este trabalho teve como propósito o desenvolvimento de um
conjunto de diretrizes que pudesse identificar um retrato parcial da implantação
da Governança de TI na Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais.
Foi constatado que, cada vez mais, a alta direção da SEF-MG, percebe o
significativo impacto que a informação tem no sucesso da organização. Os
gestores esperam possuir um alto entendimento a respeito da forma como a TI
funciona e do quanto ela está sendo bem administrada para atingir vantagens
competitivas. Em particular, os colaboradores precisam saber se as
informações estão sendo gerenciadas pela organização, de modo a:
•

atingir possivelmente os objetivos;

•

aprender os processos e se adaptar diante da evolução tecnológica;

•

gerenciar adequadamente os riscos encontrados;

•

reconhecer apropriadamente as oportunidades e agir a partir delas.

No GRAF. 19 observa-se o alinhamento dos respondentes quanto às diretrizes
de implantação da Governança de TI da SEF-MG.
Diretrizes de Implantação da Governança de TI da SEF-MG

3%
40%
Estão Alinhados com as Diretrizes
Não Estão Alinhados com as Diretrizes
Não souberam responder
57%

GRÁFICO 19: Consolidação das Diretrizes de Implantação da Governança de TI da SEF-MG
Fonte: Dados da Pesquisa
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Observa-se o alto índice de pessoas que não souberam responder questões
relacionadas às diretrizes de Governança de TI o que se recomenda uma
política de conscientização entre a população da pesquisa com base no
planejamento da instituição.
TABELA 13
Índice de Respondentes que não Souberam Responder Questões Sobre as Diretrizes de
Implantação da Governança de TI na SEF-MG

Técnico

Não Souberam Responder
12

Programador
Analista

8
51

Coordenador
Gerente
Diretor

10
11
2

Dado esta informação fica caracterizado que os processos de maturidade
segundo o modelo COBIT remete em nível inicial, por isso a relevância de um
estudo de conscientização dos níveis operacionais e gerenciais da instituição
no que tange a implantação da Governança de TI. Diante deste cenário, o
GRAF. 20 mostra a consolidação final dos Processos de Maturidade segundo o
modelo COBIT.
Resultados dos Processos de Governança de TI da SEF-MG (Baseado no Modelo de Maturidade
COBIT)

1%

4%

Inicial - Poucos processos são definidos. Sucesso
depende de esforço individual.

22%

Repetitivo, mas intuitivo - Processos básicos de
gestão são definidos.
Processos definidos - Processos padronizados e
integrados em um processo padrão para a
organização.
73%

Processos gerenciáveis e medidos - Processos e
produtos compreendidos e controlados.

GRÁFICO 20: Consolidação do Modelo de Maturidade COBIT da TI da SEF-MG
Fonte: Dados da Pesquisa
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Pode-se concluir, portanto, que o modelo COBIT de Governança de TI é
adaptável à realidade da Superintendência de Tecnologia da Informação da
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, e esta deve iniciar o
processo de implantação do seu Modelo Governança de TI pelos objetivos de
controle relevantes e suas respectivas práticas recomendadas pelo modelo (as
quais se encontram descritas no capítulo anterior).

5.1 Contribuições
Várias contribuições do presente estudo podem ser utilizadas por membros da
academia, professores e alunos como base para estudos mais aprofundados
sobre o problema abordado. Também os órgãos do setor público brasileiro
podem utilizar as diretrizes para implantar as práticas de Governança de TI.
Ainda, a partir desta pesquisa, vir a elaborar recomendações de controle que
sejam exequíveis, considerando o nível de maturidade das áreas de TI e a sua
necessidade de legitimização de propostas de melhorias que resultem em
mudanças.

Há, ainda, contribuições extensivas à academia e ao setor público brasileiro, as
quais podem ser assim resumidas:
1. Levantamento e síntese dos conceitos de Governança Corporativa,
Governança de TI, Gerenciamento da área de TI, Governança Pública;
2. Desenvolvimento

de

uma

proposta

esquemática

para

o

inter-

relacionamento dos níveis de Governança;
3. Demonstração da ausência de diferenças entre a Governança
Corporativa e de TI aplicável ao setor público ou privado;
4. Causas primárias para a desconformidade com as boas práticas de
Governança recomendadas pelo TCU;
5. Diretrizes para implantação da Governança de TI no setor público
brasileiro;
5.2 Limitações
A falta de interação do pesquisador com os participantes da pesquisa no
momento do preenchimento do questionário, em função da coleta de dados
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acontecer através de um site na web, pode causar distorções nas respostas.
Situações, como a falta de conhecimento do respondente sobre o assunto
pesquisado e o grau de motivação do respondente, poderiam ser contornados
caso o pesquisador estivesse presente.

Apesar das limitações, consideram-se satisfatórios os resultados obtidos na
pesquisa bibliográfica e na aplicação do questionário de pesquisa, que confere
um grau de segurança às conclusões que foram formuladas.

As restrições na amostra de dados foi compensada com a participação de
todos os níveis hierárquicos da STI-SEF-MG, pois pode propiciar uma analise
satisfatória a essa pesquisa.

5.3 Recomendações para pesquisas futuras
Como recomendação para pesquisas futuras, pode-se sugerir estudos sobre os
seguintes temas:

1. Comparativos entre os conceitos de Governança em TI e de Gestão do
Conhecimento;
2. Estudo atitudinal sobre o impacto da TI nas organizações;
3. Gestão de Competências na área de TI em organizações;

O conceito de Governança de TI, conforme apresentado nesta pesquisa, está
ligado a processos, de forma a estabelecer uma estratégia de Tecnologia da
Informação que garanta o suporte tecnológico necessário para que as
estratégias e objetivos do negócio sejam atingidos.

Por outro lado, o conceito de Gestão de Pessoas relaciona-se à Gestão do
Conhecimento definido como um conjunto de processos que gerenciam a
criação, a disseminação e a utilização do conhecimento para atingir
plenamente

os

objetivos

da

organização.

Está

relacionada,

pois,

à

transformação do conhecimento tácito em conhecimento explícito e ao seu
compartilhamento. Dessa forma, a Gestão do Conhecimento se ocupa da
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Gestão de Pessoas e da transformação de novos conhecimentos em
vantagens competitivas.

A associação entre os conceitos de Governança em TI e Gestão do
Conhecimento pode oferecer um enorme potencial às organizações, permitindo
uma visão completa da área de TI por administrar, de forma conjunta, as
questões de processos e de pessoas. Faz-se, assim, necessário um estudo
comparativo entre conceitos de Gestão do Conhecimento e seus diversos
Modelos de Governança de TI.
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APÊNDICES
APÊNDICE A – E-mail enviado aos respondentes
Caro Colega,
estou em fase de conclusão de minha Dissertação de Mestrado em
Administração na Fundação Pedro Leopoldo cujo tema é “Governança em
Tecnologia da Informação do Setor Público Estadual – Diretrizes para a
Implantação da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais".

Para a conclusão deste projeto de pesquisa, faz-se necessária uma coleta de
dados que, depois de analisados, levarão às conclusões sobre o tema. O
questionário apresentado no link abaixo é o instrumento de coleta de dados
deste projeto de pesquisa destinado aos colaboradores da Superintendência de
Tecnologia da Informação da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas
Gerais: http://www.alexandretomaz.eti.br/pesquisa.

Caso você possua um leitor de QR-Code no seu dispositivo móvel, basta
posicionar seu leitor no código abaixo:

Sua participação como respondente deste questionário é fundamental para o
sucesso do projeto. Ao final da pesquisa, disponibilizaremos os resultados
obtidos.

Desde já, agradeço sua participação,
Um abraço,
Alexandre César Tomaz Gonçalves, MBA
CCAI | CCDA | CCNA| CHFI | COBIT | FCP | FCP-Master | ITIL | MCP | MCSA | MCSE | MCTS
| MCITPro
alexandre.tomaz@fazenda.mg.gov.br
+55 31 3217-6691
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APÊNDICE B – Questionário da Pesquisa de Campo

Prezado colaborador,
Este questionário faz parte da pesquisa acadêmica realizada sob orientação do
Prof. Dr. Tarcísio Afonso, da Fundação Pedro Leopoldo, pelo mestrando Alexandre
César Tomaz Gonçalves.

A referida dissertação tem como proposta identificar um retrato parcial das
diretrizes de implantação da Governança de TI na Secretaria de Estado de
Fazenda de Minas Gerais, no contexto das Teorias Organizacionais.

O estudo será realizado no setor público estadual, especificamente na Secretaria
de Estado de Fazenda de Minas Gerais. Para quaisquer questionamentos, entrem
em contato pelo e-mail: alexandre.tomaz@fazenda.mg.gov.br ou liguem para 313217-6691. Você gastará em torno de 10 minutos para preencher o questionário
da pesquisa.

Agradecemos antecipadamente, pois sua participação é muito importante.

Prof. Dr. Tarcísio Afonso
Alexandre César Tomaz Gonçalves
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CARACTERIZAÇÂO DOS RESPONDENTES
1 Cargo:
( ) Técnico
( ) Analista
( ) Coordenador
( ) Gerente
( ) Diretor
2 Diretoria:
( ) Diretoria de Governança Tecnologia – DGV
( ) Diretoria de Soluções Tecnológicas – DIST
( ) Diretoria de Infraestrutura e Operação – DIO
( ) Diretoria de Análise de Negócios – DAN
3 Formação Acadêmica:
( ) Graduação Incompleta
( ) Graduação
( ) MBA ou Especialização
( ) Mestrado
( ) Doutorado

4 Certificações:
( ) ITIL
( ) COBIT
( ) PMP
( ) Outra
5 Vínculo Empregatício:
( ) Contratado
( ) Concursado

6 Tempo de Trabalho na SEF-MG
( ) 1 a 3 anos
( ) 4 a 6 anos
( ) 7 a 9 anos
( ) Mais que 10 anos
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FASE 1 – GOVERNANÇA DE TI
Planejamento Estratégico Institucional e de TI na SEF-MG.
Boa prática: O planejamento estratégico torna-se um importante instrumento para a
tomada de decisão e faz 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. 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 estratégico de TI tem de
estar alinhado com os planos de negócio da organização para o estabelecimento das
prioridades e das ações a serem realizadas na área de TI (ACÓRDÃO 1603, p. 6).
7. A organização elaborou o Planejamento Estratégico Institucional para o ano de
2009?
Sim (mais duas perguntas)
Não (mais uma pergunta)
Não sei responder (Vá para questão 8)
*Se resposta à pergunta 7 for “Sim”.
7.1. A área de TI participou da elaboração do Planejamento Estratégico Institucional?
Respostas:
o Sim.
o Não.
*Se resposta à pergunta 7 for “Sim”.
7.2. As prioridades da área de TI estão alinhadas com as prioridades das áreas de
negócios?
Respostas:
o Sim.
o Não.
*Se resposta à pergunta 7 for “Não”.
7.3. As prioridades da área de TI estão alinhadas com as prioridades das áreas
institucionais?
Respostas:
o Sim
o Não
8. A organização elaborou o Planejamento anual de TI para o ano de 2009?
Respostas:
o Sim (mais duas perguntas).
o Não (mais duas perguntas).
*Se resposta à pergunta 8 for “Sim”.
8.1. A alta administração da organização aprovou o Planejamento anual de TI para 2009?
Respostas:
o Sim.
o Não.
*Se resposta à pergunta 8 for “Sim”.
8.2. As prioridades estabelecidas no Planejamento anual de TI para 2009 têm sido
acompanhadas pela alta administração da organização, objetivando seu cumprimento?
Respostas:
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o Sim.
o Não.
*Se resposta à pergunta 8 for “Não”.
8.3. Faltou apoio da alta administração para a área de TI priorizar a elaboração do
Planejamento anual de TI?
Respostas:
o Sim.
o Não.
*Se resposta à pergunta 8 for “Não”.
8.4. A equipe de TI tem conhecimento/experiência para elaborar e cumprir um
Planejamento anual de TI?
Respostas:
o Sim.
o Não.
Perfil dos Recursos Humanos da Área de TI Quanto à formação, vínculo com a
organização e pré-requisitos para ocupação de funções comissionadas.
Boa prática: A importância de ter em cada órgão público uma estrutura mínima para área
de TI foi objeto de recomendação do TCU, por meio do Acórdão 140/2005, que ressaltou o
seguinte: “Existe, pois, um núcleo de atividades de informática que são estratégicas: ou
porque lidam com informações privilegiadas, ou porque tratam da fiscalização dos
contratos, ou porque delas depende o funcionamento do próprio setor e das demais
unidades que utilizam seus serviços, ou porque envolvem a tomada de decisão sobre a
realização de despesas de vulto na aquisição de bens e contratação de serviços. Quando
essas atividades não são regularmente executadas, as chances de serem causados
prejuízos à Administração aumentam consideravelmente. Portanto, não é razoável que
esses encargos sejam exercidos por servidores sem qualificação ou, dado o conflito de
interesses, sejam ‘delegados’ a pessoal terceirizado em razão das deficiências no quadro
do órgão público.”
9. O perfil e a capacidade dos servidores públicos da área de TI estão compatíveis
com as características das atividades sob sua responsabilidade?
Respostas:
o Sim (mais uma pergunta).
o Não (mais uma pergunta).
Não Sei (Vá para a questão 10)
*Se resposta à pergunta 9 for “Sim”.
9.1. A alta administração da organização deu o apoio necessário para alocação de
servidores públicos com o perfil e capacidades necessários?
Respostas:
o Sim.
o Não.
*Se resposta à pergunta 9 for “Não”.
9.2. Faltou apoio da alta administração para alocação de servidores públicos com o perfil e
capacidades necessários?
Respostas:
o Sim.
o Não.
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Ações e Procedimentos que Contribuam para a Minimização dos Riscos e o
Aumento no Nível de Segurança das Informações da SEF-MG.
Boa prática: A classificação de informações, por sua vez, é o processo que visa garantir
que cada informação tenha o tratamento de segurança adequado ao seu valor, aos
requisitos legais, à sensibilidade e ao risco de sua perda para a organização (ACÓRDÃO
1603, p. 18). O envolvimento de toda a organização, incluindo a alta administração, é
importante para o estabelecimento e aceitação da classificação da informação da
organização.
10. A organização elaborou o esquema de classificação da informação com base na
criticidade e sensibilidade da informação da organização – se pública, confidencial
ou secreta?
Respostas:
o Sim (mais uma pergunta).
o Não (mais uma pergunta).
*Se resposta à pergunta 10 for “Sim”.
10.1. O esquema de classificação da informação foi elaborado com a participação das
principais áreas de negócios e da alta administração da organização?
Respostas:
o Sim.
o Não.
*Se resposta à pergunta 10 for “Não”.
10.2. A equipe de TI tem conhecimento/experiência para elaborar e cumprir o esquema de
classificação da informação?
Respostas:
o Sim.
o Não.
11. A área de TI tem, formalmente, implantado um processo de análise de riscos na
área de TI?
Respostas:
o Sim (mais uma pergunta).
o Não (mais uma pergunta).
*Se resposta à pergunta 11 for “Sim”.
11.1. O processo de análise de riscos tem contribuído para a melhoria dos processos e
serviços da área de TI?
Respostas:
o Sim.
o Não.
*Se resposta à pergunta 8 for “Não”.
11.2. Faltou conhecimento/experiência na equipe de TI para implantação do processo de
análise de riscos na área de TI?
Respostas:
o Sim.
o Não.
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Metodologia no Desenvolvimento de Sistemas. Inventário dos Principais Sistemas e
Bases de Dados.
Boa prática: O uso de metodologia para desenvolvimento de sistemas não é um tema
novo e vem, progressivamente, incorporando os conceitos de Engenharia de Software
para tornar o processo de desenvolvimento de sistemas mais controlável, mensurável e
eficaz. Com a metodologia, busca-se não só garantir que as várias etapas típicas do
desenvolvimento (levantamento, projeto, programação, testes e homologação) sejam
executadas de forma sistemática e documentada, mas também permitir a avaliação e
melhoria do processo, com vistas à produção de software de qualidade (ACÓRDÃO 1603,
p. 34).
12. A área de TI utiliza um Modelo de Desenvolvimento de Sistemas aplicável aos
padrões tecnológicos adotados?
Respostas:
o Sim (mais uma pergunta).
o Não (mais uma pergunta).
*Se resposta à pergunta 9 for “Sim”.
12.1. O Modelo de Desenvolvimento de Sistemas tem melhorado a qualidade dos
sistemas e a produtividade das equipes de TI?
Respostas:
o Sim.
o Não.
*Se resposta à pergunta 9 for “Não”.
12.2. Faltou conhecimento/experiência na equipe de TI para pesquisa e adoção de um
Modelo de Desenvolvimento de Sistemas?
Respostas:
o Sim.
o Não.
Os órgãos/entidades gerenciam os acordos de níveis de serviço quando prestam
serviços de TI internamente da maneira como contratam serviços de TI
externamente.
Boa prática: O acordo de nível de serviço de TI é um dos importantes mecanismos para o
estabelecimento de patamares de qualidade dos serviços de TI em função das
necessidades da organização, quantificada e especificada para cada serviço. Assim, a
disponibilidade da infraestrutura de rede, o desempenho dos sistemas, o tempo de
solução de problemas e outros dados semelhantes costumam constituir indicadores dos
documentos de acordos de níveis de serviço e devem ser adequadamente verificados e
tratados quando detectadas falhas, de modo a atender às necessidades do negócio
(ACÓRDÃO 1603, p. 37).
13. Os acordos de nível de serviço internos com os usuários das soluções de TI são
cumpridos?
Respostas:
o Mais de 75% (mais uma pergunta).
o Entre 51 e 75% (mais uma pergunta).
o Entre 1 e 50% (mais uma pergunta).
o Não foram firmados acordos de nível de serviço (mais uma pergunta).
Não sei responder (Vá para a questão 14)
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*Se resposta à pergunta 10 for “Mais de 75%”.
13.1. Os acordos de nível de serviço interno abrangem todos os serviços críticos da
organização?
Respostas:
o Sim.
o Não.
*Se resposta à pergunta 10 for “Entre 51 e 75%”.
13.2. A dificuldade no cumprimento dos níveis de serviço se deve à falta de
conhecimento/experiência da equipe de TI?
Respostas:
o Sim.
o Não.
*Se resposta à pergunta 10 for “Entre 1 e 50%”.
13.3. O descumprimento dos níveis de
conhecimento/experiência da equipe de TI?
Respostas:
o Sim.
o Não.

serviço

se

deve

à

falta

de

*Se resposta à pergunta 10 for “Não foram firmados acordos de nível de serviço”.
13.4. Faltou conhecimento/experiência na equipe de TI para estabelecimento de acordos
de nível de serviço com os usuários de suas soluções?
Respostas:
o Sim.
o Não.
14. Os acordos de nível de serviço estabelecidos com fornecedores da área de TI
são cumpridos?
Respostas:
o Mais de 75% (mais uma pergunta).
o Entre 51 e 75% (mais uma pergunta).
o Entre 1 e 50% (mais uma pergunta).
o Não (mais uma pergunta).
Não sei responder (Vá para a questão 15)
*Se resposta à pergunta 14 for “Mais de 75%”.
14.1. O cumprimento dos níveis de serviço se deve ao monitoramento constante da
equipe de TI?
Respostas:
o Sim.
o Não.
*Se resposta à pergunta 14 for “Entre 1 e 50%” ou “Entre 51 e 75%”.
14.2. As empresas contratadas são notificadas e penalizadas pelo descumprimento dos
níveis de serviço?
Respostas:
o Sim.
o Não.
*Se resposta à pergunta 14 for “Não foram firmados contratos de nível de serviço”.
14.3. Faltou conhecimento/experiência na equipe de TI para estabelecimento de acordos
de nível de serviço com os fornecedores de soluções de TI?
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Respostas:
o Sim.
o Não.
O processo de contratação de bens e serviços de TI é formalizado, padronizado e
judicioso quanto ao custo, à oportunidade e aos benefícios advindos das
contratações de TI.
Boa prática: Na contratação de bens e serviços de TI, é essencial a adoção de processos
de trabalho formalizado, padronizado e judicioso quanto ao custo, à oportunidade e aos
benefícios advindos para a organização. Esse processo melhora o relacionamento com os
fornecedores e prestadores de serviços, maximiza a utilização dos recursos financeiros
alocados à área de TI e contribui decisivamente para que os serviços de TI deem o
necessário suporte às ações da organização no alcance de seus objetivos e suas metas
(ACÓRDÃO 1603, p. 42).
15. Existe processo de contratação de serviços de TI formalizado?
Respostas:
o Sim (mais uma pergunta).
o Não (mais uma pergunta).
*Se resposta à pergunta 15 for “Sim”.
15.1. As equipes de TI têm conhecimento/experiência para cumprir o processo de
contratação de serviços de TI?
Respostas:
o Sim.
o Não.
*Se resposta à pergunta 15 for “Não”.
15.2. Faltou conhecimento/experiência na equipe de TI para elaboração do processo
contratação de serviços de TI?
Respostas:
o Sim.
o Não.
A SEF-MG solicita o orçamento de TI com base no planejamento da área e
controlam os gastos com TI ao longo do exercício financeiro.
Boa prática: No Brasil, apesar de o processo orçamentário ser regulamentado na área
pública, para se prever adequadamente o valor necessário para a área de TI são
necessários dois elementos essenciais: planejamento e controle. O planejamento
estratégico de TI, aliado aos planos de ação e às decisões do comitê diretivo de TI, indica
quais gastos deverão ser realizados, a prioridade na execução financeira e como se dará
a expansão dos serviços de TI. O controle das atividades de TI, por sua vez, indica as
ações que atingem os resultados esperados e aquelas que precisam ser modificadas para
alcançar os objetivos determinados. O acompanhamento dos gastos de TI é um dos
componentes essenciais para o controle eficiente das ações de TI (ACÓRDÃO 1603, p.
56).
16. Os gastos com TI são baseados em projetos ou atividades formalizadas no
planejamento anual da área de TI?
Respostas:
o Sim (mais uma pergunta).
o Não (mais uma pergunta).
Não sei responder (Vá para a questão 17)
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*Se resposta à pergunta 16 for “Sim”.
16.1. A área de TI participa da discussão de prioridades e distribuição dos recursos
orçamentários?
Respostas:
o Sim.
o Não.
*Se resposta à pergunta 16 for “Não”.
16.2. As prioridades da área de TI estão alinhadas com as prioridades das áreas de
negócios?
Respostas:
o Sim.
o Não.
17. Dentre os grupos de processos de governança de TI:
Planejamento Estratégico
Recursos Humanos
Minimização de Riscos e Aumento da Segurança
Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas
Cumprimento nos Acordos de Níveis de Serviço
Contratação de Bens e Serviços de TI
Planejamento de Orçamento de Gastos
Qual o maior fator de dificuldade da implantação da governança de TI na SEFMG?
1- A própria tecnologia, que está em constante evolução.
2- O fato de a governança não ser um projeto finito.
3- Falta de liderança e gestores capacitados.
4- Investimento em infraestrutura, operações, equipe capacitada etc.
5- Transparência na comunicação.
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FASE 2 – MODELO DE GOVERNANÇA COBIT
18. Dos 11 objetos de controle do processo de Planejamento e
Organização do Modelo COBIT:
Planejamento e Organização
( ) Define o plano estratégico de TI
( ) Define a arquitetura da informação
( ) Determina a direção tecnológica
( ) Define a organização de TI e seus relacionamentos
( ) Gerencia os investimentos de TI
( ) Gerencia a comunicação das direções de TI
( ) Gerencia os recursos humanos
( ) Assegura o alinhamento de TI com os requerimentos externos
( ) Avalia os riscos
( ) Gerencia os projetos
( ) Gerencia a qualidade
0- Inexistente
1- Inicial – Poucos processos são definidos. Sucesso depende de esforço
individual.
2- Repetitivo, mas intuitivo – Processos básicos de gestão são definidos.
3- Processos definidos – Processos padronizados e integrados em um
processo padrão para a organização.
4- Processos gerenciáveis e medidos – Processos e produtos
compreendidos e controlados.
5- Processos otimizados – Melhoria contínua do Processo.

19. Dos 6 objetos de controle do
implementação do Modelo COBIT:

processo

de

aquisição

e

Aquisição e implementação
( ) Identifica as soluções de automação
( ) Adquire e mantém os softwares
( ) Adquire e mantém a infraestrutura tecnológica
( ) Desenvolve e mantém os procedimentos
( ) Instala e certifica softwares
( ) Gerencia as mudanças
0- Inexistente
1- Inicial – Poucos processos são definidos. Sucesso depende de esforço
individual.
2- Repetitivo, mas intuitivo – Processos básicos de gestão são definidos.
3- Processos definidos – Processos padronizados e integrados em um
processo padrão para a organização.
4- Processos gerenciáveis e medidos – Processos e produtos
compreendidos e controlados.
5- Processos otimizados – Melhoria contínua do Processo.
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20. Dos 13 objetos de controle do processo de entrega e suporte do
Modelo COBIT:
Entrega e suporte
( ) Define e mantém os acordos de níveis de serviços (SLA)
( ) Gerencia os serviços de terceiros
( ) Gerencia a performance e a capacidade do ambiente
( ) Assegura a continuidade dos serviços
( ) Assegura a segurança dos serviços
( ) Identifica e aloca custos
( ) Treina os usuários
( ) Assiste e aconselha os usuários
( ) Gerencia a configuração
( ) Gerencia os problemas e incidentes
( ) Gerencia os dados
( ) Gerencia a infraestrutura
( ) Gerencia as operações
0- Inexistente
1- Inicial – Poucos processos são definidos. Sucesso depende de esforço
individual.
2- Repetitivo, mas intuitivo – Processos básicos de gestão são definidos.
3- Processos definidos – Processos padronizados e integrados em um
processo padrão para a organização.
4- Processos gerenciáveis e medidos – Processos e produtos
compreendidos e controlados.
5- Processos otimizados – Melhoria contínua do Processo.

21. Sobre os 4 objetos de controle do processo de monitoração do
Modelo COBIT:
Monitoração
( ) Monitora os processos
( ) Analisa a adequação dos controles internos
( ) Provê auditorias independentes
( ) Provê segurança independente
0- Inexistente
1- Inicial – Poucos processos são definidos. Sucesso depende de esforço
individual.
2- Repetitivo, mas intuitivo – Processos básicos de gestão são definidos.
3- Processos definidos – Processos padronizados e integrados em um
processo padrão para a organização.
4- Processos gerenciáveis e medidos – Processos e produtos
compreendidos e controlados.
5- Processos otimizados – Melhoria contínua do Processo.

