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RESUMO 

 

A crescente utilização da Tecnologia da Informação (TI) ao mesmo tempo em que é positiva 

pelo avanço tecnológico e por proporcionar melhorias quanto a gestão das organizações, inspira 

cuidados, dada a complexidade dos processos e sistemas e a necessidade de se garantir a 

segurança das informações e a continuidade dos serviços prestados pela TI. Os riscos inerentes 

a TI podem influenciar negativamente os processos de negócios (riscos corporativos) 

impactando de forma negativa os resultados das corporações. De forma geral, a gestão de riscos, 

pode ser entendida como elemento chave da governança corporativa, bem como fator crítico de 

sucesso para que uma organização atinja seus objetivos estratégicos. Neste contexto, este 

trabalho tem como objetivo analisar a influência que a Gestão de Riscos de TI exerce sobre a 

Governança Corporativa das Universidades Federais Brasileiras, com base no Levantamento 

Integrado de Governança realizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU). O estudo 

apresenta como fundamentação teórica conceitos relacionados a gestão de riscos de TI e ao 

relacionamento deste com a governança corporativa. A pesquisa caracteriza-se, quanto à 

natureza, como aplicada e, quanto aos fins, como exploratório-descritiva tendo em vista a 

análise do contexto específico das universidades. Foi utilizada abordagem quantitativa para 

analisar os dados que foram levantados por meio de análise bibliográfica. Observou-se que há 

descompasso entre a avaliação do estágio de capacidade da Governança Corporativa das 

Instituições quando realizada pelo TCU e quando realizada pelas Instituições enquanto auto 

avaliação. Em 2018 a média aritmética da avaliação das Universidades pelo TCU foi de 

37,73%, o que, segundo a classificação adotada, aponta estágio de capacidade inicial-iniciando, 

já sob a perspectiva das Universidades a média aritmética chegou à 49,17% e estágio de 

capacidade Intermediário. A adoção de práticas de gestão de riscos de TI pelas Universidades 

ainda se encontra em estágio Inicial na ordem de 18,89%. Constatou-se ainda que as Instituições 

que mais adotam tais práticas são as de idade intermediária entre 21 e 60 anos de fundação. O 

grau de correlação entre os fatores analisados demonstrou a existência de correlação 

significativa entre a gestão de Riscos de TI e a Governança Corporativa das Universidades 

confirmando a assertiva de que as Universidades Federais Brasileiras que adotam práticas de 

Gestão de Riscos de TI apresentam melhor desempenho quanto a Governança Corporativa. Os 

resultados apresentados apontam para a necessidade de evolução da Governança das 

Instituições em todos os aspectos, sobretudo quanto a gestão de riscos de TI. 

Palavras-chave: Governança Corporativa. Gestão de Riscos de TI. Universidades Federais.  



 
 

ABSTRACT 

 

The growing use of Information Technology (IT) at the same time that it is positive due to 

technological advances and providing improvements in the management of organizations, 

inspires care, given the complexity of processes and systems and the need to ensure information 

security and the continuity of the services provided by TI. The risks inherent in IT can 

negatively influence business processes (corporate risks), negatively impacting corporate 

results. In general, risk management can be understood as a key element of corporate 

governance, as well as a critical success factor for an organization to achieve its strategic 

objectives. In this context, this work aims to analyze the influence that IT Risk Management 

has on the Corporate Governance of Brazilian Federal Universities, based on the Integrated 

Governance Survey carried out by the Federal Court of Accounts (TCU). The study presents 

concepts related to IT risk management and its relationship with corporate governance as a 

theoretical foundation. The research is characterized, in nature, as applied and, in terms of ends, 

as exploratory-descriptive in view of the analysis of the specific context of universities. A 

quantitative approach was used to analyze the data that were collected through bibliographic 

analysis. It was observed that there is a disproportion between the assessment of the Institutional 

Corporate Governance capacity stage when performed by TCU and when performed by the 

Institutions as a self-assessment. In 2018, the arithmetic mean of the evaluation of Universities 

by TCU was 37.73%, which, according to the classification adopted, points to an initial-starting 

capacity stage, from the perspective of Universities, the arithmetic mean reached 49.17% and 

Intermediate capacity stage. The adoption of IT risk management practices by Universities is 

still at an Initial stage in the order of 18.89%. It was also found that the institutions that most 

adopt such practices are those of intermediate age between 21 and 60 years old. The correlation 

grid between the factors analyzed demonstrated the existence of a significant correlation 

between IT Risk management and Corporate Governance of Universities confirming the 

assertion that Brazilian Federal Universities that adopt IT Risk Management practices perform 

better in terms of Corporate governance. The results presented point to the need to evolve 

Institutional Governance in all aspects, especially when managing IT risks. 

 

Keywords: Corporate governance. IT Risk Management. Federal Universities. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Organizações dos mais variados setores da economia tais como indústria, comércio e 

serviços têm dependido cada vez mais da Tecnologia de Informação (TI) para a realização de 

muitas de suas operações. Para muitas empresas, os gastos com TI representam sua maior 

despesa individual e como consequência os gestores devem entender a importância da TI para 

os negócios. 

Os cenários altamente competitivos forçam os patrocinadores do negócio, 

principalmente os executivos da área financeira (CFOs) e os altos executivos (CEOs), a 

pressionarem as áreas de TI de várias formas, dentre elas a cobrança de índices de controle de 

custos, lucros e alinhamento com o negócio. Essas crescentes pressões chegam aos níveis 

operacionais dos departamentos de TI e têm forçado os gestores a mudar alguns de seus 

processos (SAUVÉ et al., 2006). 

Nas Instituições Públicas, a TI tem ganhado cada vez mais destaque, pois ampara os 

objetivos estratégicos da organização, além de auxiliar seus processos de negócios podendo 

proporcionar maior eficiência e transparência aos serviços prestados, corroborando com os 

preceitos da Administração Pública.  

A crescente utilização da TI ao mesmo tempo em que é positiva pelo avanço 

tecnológico e por proporcionar melhorias quanto a gestão das organizações, inspira cuidados, 

dada a complexidade dos processos e sistemas e a necessidade de se garantir a segurança das 

informações e a continuidade dos serviços prestados pela TI. Neste ambiente, os riscos inerentes 

a TI podem influenciar negativamente os processos de negócios (riscos corporativos) 

impactando de forma negativa seus resultados.  

Diante da necessidade de se gerenciar melhor a TI, a Governança de TI surge com o 

intuito de sustentar e melhorar continuamente a estratégia e os objetivos corporativos das 

organizações incluindo a minimização dos riscos e a percepção de valor para o negócio.  Ao 

passo que o IT Governance Institute (ITGI, 2010) preconiza que organizações bem-sucedidas 

devem entender e gerenciar os riscos em seus processos de Governança de TI. 

É importante ressaltar que a Gestão de Riscos de TI, integra a própria Governança de 

TI, tendo como propósitos a minimização dos riscos, melhoraria de performance 

organizacional, além de assegurar controles eficazes e eficientes, elevar os processos de 

proteção e segurança, diminuindo custos contribuindo para o correto alinhamento entre TI e 

negócio. Deste modo pode-se afirmar que a adoção de boas práticas de gestão de riscos em TI 
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ampara a Governança de TI, colaborando com a redução dos custos das operações e 

minimizando problemas decorrentes de panes e perda de informações. 

No contexto corporativo, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 

2012), recomenda que as organizações adotem um sistema de gerenciamento e controle dos 

riscos corporativos, como forma preventiva de conhecer os principais riscos, suas 

probabilidades de ocorrência, seus impactos e medidas de prevenção e mitigação que podem 

ser adotadas. A gestão de riscos, de modo geral, pode ser entendida como elemento chave da 

governança, bem como fator crítico de sucesso para que uma organização atinja seus objetivos 

podendo evitar: gastos desnecessários, aumento de despesas, interrupção das operações e 

iniciativas inapropriadas à melhoria do desempenho organizacional. 

Não obstante, às necessidades apresentadas, há uma sinalização dos órgãos de controle 

quanto à necessidade de se adotar boas práticas de gestão de riscos e Governança de TI no Setor 

Público, privilegiando uma visão preventiva da administração.  Desta forma é fundamental a 

utilização de processos acessíveis, palpáveis e eficazes para o Gerenciamento de Riscos 

permitindo assim seu tratamento e a prevenção de falhas, perdas e crises. 

O Tribunal de Contas da União (TCU) vem realizando levantamentos desde o ano de 

2013 a fim de se obter uma avaliação diagnóstica da adoção de práticas de boa governança 

adotados pelos órgãos da administração pública federal (APF). A partir do ano de 2017, esta 

avaliação tem sido aplicada de forma a integrar as principais temáticas que envolvem a 

governança em um único levantamento denominado levantamento integrado de governança 

pública, considerando que esta perpassa todas as estruturas. 

A partir da contextualização apresentada, surge o seguinte problema de pesquisa: Com 

base nos resultados do Levantamento Integrado de Governança realizado pelo TCU, como 

medir a influência que a gestão de Riscos de TI exerce sobre a governança corporativa das 

Universidades Federais Brasileiras?  

Diante dos fatos expostos que apoiam a adoção de boas práticas de Governança de TI 

bem como da Gestão de Riscos de TI nas organizações, esta pesquisa tem como objetivo geral 

analisar a influência que a Gestão de Riscos de TI exerce sobre a Governança Corporativa das 

Universidades Federais Brasileiras. Com base no objetivo geral, foram estabelecidos os 

seguintes objetivos específicos: a) Avaliar o grau de aderência às práticas de Gestão de Riscos 

de TI por parte das Universidades constantes da amostra tendo como base o levantamento 

integrado de Governança Pública; b) Verificar se existe relação entre as práticas de Gestão de 

Riscos de TI e a governança corporativa, das Universidades constantes da amostra, de acordo 

com as definições operacionais adotadas para as variáveis; c)Verificar se a eventual relação 
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existente confirma a assertiva de que as Universidades Federais Brasileiras que adotam práticas 

de Gestão de Riscos de TI apresentam melhor desempenho quanto a Governança Corporativa. 

Espera-se que os resultados da pesquisa possam colaborar para utilização, progresso e 

aprimoramento da Governança corporativa das IFES, especificamente quanto à governança de 

TI e a gestão de Riscos de TI e, dessa forma, contribuir para a realização do exercício das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Com relação aos procedimentos metodológicos, a pesquisa possui uma abordagem do 

tipo quali quantitativa. A natureza da pesquisa é do tipo aplicada. Quanto aos objetivos, 

classifica-se como descritiva. Os procedimentos da pesquisa foram realizados através de 

levantamento bibliográfico na qual foram utilizadas informações disponibilizadas pelo Tribunal 

de Contas da União referente ao levantamento Integrado de Governança Pública de 2018, por 

serem os resultados publicados mais recentes. O lócus da pesquisa são as Universidades 

Federais do Brasil. A análise dos dados foi realizada por meio de tabulação, classificação, 

compilação (planilha eletrônica e SPSS) e para a análise, foi utilizado o coeficiente correlação 

de Spearman a fim de se identificar a relação entre a Gestão de Riscos de TI e a Governança 

Corporativa das Universidades Federais Brasileiras. 

Este trabalho está estruturado em seis seções. A introdução busca descrever um 

sumário relato do que deverá ser pesquisado. A segunda seção contém exposições referentes à 

conjuntura do tema, objetivando a compreensão do objeto de estudo, contendo uma descrição 

referente à Governança Corporativa e da Governança da TI, através da contextualização sobre 

os assuntos onde são descritos os papéis de cada uma. A seção três contém informações sobre 

a Gestão de Riscos e a Gestão de Riscos de TI onde são explorados os modelos de melhores 

práticas utilizadas por cada uma das temáticas. Na quarta seção, são descritos os procedimentos 

metodológicos que deverão ser utilizados para realização desta pesquisa, observando a natureza 

da pesquisa, a abordagem utilizada, os procedimentos, o lócus da pesquisa, os instrumentos de 

coleta e métodos de análise dos dados.  

A quinta seção apresenta os resultados obtidos na pesquisa a respeito da adoção das 

práticas de gestão de riscos de ti pelas universidades brasileiras e o seu relacionamento coma 

governança corporativa. A sexta e última seção apresenta as considerações finais sobre o 

trabalho. 
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2 GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

As discussões sobre governança corporativa surgiram da necessidade de se equacionar 

os interesses quase sempre divergentes envolvidos na gestão das corporações. Em sua base, a 

Governança Corporativa tem dentre seus objetivos o de garantir a confiabilidade das 

Instituições para seus acionistas através da elaboração e adoção de um conjunto eficiente de 

mecanismos e práticas a fim de assegurar que o comportamento dos executivos esteja sempre 

alinhado com o interesse dos acionistas, facilitando o acesso aos recursos e contribuindo para a 

longevidade da organização. 

A boa Governança Corporativa contribui para um desenvolvimento econômico 

sustentável, proporcionando melhorias no desempenho das empresas, e reduzindo fracassos 

empresariais, tais como abusos de poder, erros e fraudes. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Pública (IBGP, 2014)Governança 

Pública é o sistema que compreende os mecanismos institucionais para o desenvolvimento de 

políticas públicas que garantam que os resultados desejados pelos cidadãos, e demais entes da 

vida pública, sejam definidos e alcançados. 

As seções que integram este capítulo acerca da Governança Corporativa, não tem o 

propósito de exaurir o tema, mas de elaborar o contexto de análise e demonstrar a amplitude do 

assunto a ser exposto. 

 

2.1 Governança Corporativa: Conceitos 

 

De acordo com Andrade e Rosseti (2004), a Governança Corporativa surgiu para 

superar o "conflito de agência" clássico. Nesta situação, os agentes, o proprietário (acionista) 

delega a um agente especializado (administrador) o poder de decisão sobre a empresa, situação 

em que podem surgir divergências no entendimento de cada um dos grupos daquilo que 

consideram ser o melhor para a empresa. 

Jensen e Meckling (1976 apud ESCUDER, 2006, p.32) apresentaram, pela primeira 

vez, estudos sobre a Teoria de Agência, ao citarem que problemas de agência decorrem de 

conflitos de interesses existentes em atividades de cooperação entre os indivíduos, quer ela 

ocorra ou não em situações de hierarquia entre o principal e o agente. Os conflitos teriam origem 

na separação da propriedade e da gestão das organizações.  

Diante disso, e para regular essa relação, a Teoria de Agência, também conhecida 

como Teoria da Firma, estabelece mecanismos eficientes (sistemas de monitoramento e 
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incentivos) para garantir que o comportamento dos executivos esteja alinhado com o interesse 

dos acionistas. (EISENHARDT, 1988). 

 De acordo com Jensen e Meckling (1976 apud ESCUDER, 2006, p 69) a luz da 

teoria desenvolvida, os executivos e conselheiros contratados pelos acionistas tenderiam a agir 

de forma a maximizar seus próprios benefícios, agindo em interesse próprio, em detrimento da 

organização e partes interessadas. Para minimizar o problema, os autores sugeriram que as 

empresas e seus acionistas deveriam adotar uma série de medidas para alinhar interesses dos 

envolvidos, objetivando, acima de tudo, o alcance dos objetivos empresariais. Para isso, foram 

propostas ações que incluíam atividades de monitoramento, controle e transparência na 

divulgação das informações. Muitos anos mais tarde, este conjunto de práticas seria 

denominado “Governança Corporativa” (ANDRADE E ROSSETI, 2004). 

Diante disso, dezenas de países passaram a se preocupar com aspectos relacionados à 

governança e diversos outros códigos foram publicados. Atualmente, o G8 (reunião dos oito 

países mais desenvolvidos, a saber:EUA, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Canadá 

e Rússia) e organizações como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional – FMI e a 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE dedicam-se a promover 

a governança (ECGI, 2013). 

Para Weill e Ross (2004), a Governança Corporativa se tornou dominante 

no mundo dos negócios após a onda de escândalos corporativos ocorridos em 2002. 

Naquele momento, o interesse por esta temática não era uma novidade, porém, a   severidade 

dos   impactos   daqueles   escândalos   prejudicou   a   confiança de investidores e contribuiu 

para o aumento da preocupação sobre a capacidade de empresas privadas protegerem seus 

acionistas e outras partes interessadas  

Rosseti e Andrade (2004) salientam que o efetivo exercício da governança corporativa 

no âmbito da moderna gestão das organizações, constituem-se num dos seus mais relevantes 

desafios. Os autores ressaltam que a “governança corporativa” enquanto expressão, ainda é 

muito recente, tanto no ambiente empresarial, quanto no meio acadêmico, pois a primeira vez 

que foi utilizada data de 1991. E apenas no ano de 1995, foi definido o primeiro código de 

melhores práticas de governança corporativa no Brasil, pelo Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC).  

Silveira (2005), argumenta que o tema da governança corporativa suscita amplas 

discussões que apontam para a necessidade do pensamento em como melhor organizar o 

processo decisório nas corporações, tanto pela perspectiva do direito político de votar quanto 

pelo ângulo do direito administrativo de gerir. 
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O termo “Governança Corporativa”, representa a tradução literal do termo em 

inglês, corporate governance, usado para se referir aos arranjos institucionais que regem as 

relações entre acionistas e administração (LETHBRIDGE, 1997). A governança Corporativa 

vem sendo objeto de estudo de vários autores e entidades. A seguir serão apresentadas algumas 

definições para a temática que colaboram para formar uma base conceitual sobre o assunto. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2015b) a 

governança corporativa pode ser entendida como:  

O sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e 

incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, 

diretoria, órgãos de fiscalização, controle e demais partes interessadas. As boas 

práticas de governança corporativa convertem princípios básicos em recomendações 

objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor 

econômico de longo prazo da organização, facilitando seu acesso a recursos e 

contribuindo para a qualidade da gestão da organização, sua longevidade e o bem 

comum” (IBGC, 2015b, p.20).  

 

Segundo a Comissão de Valores Mobiliários (2002), trata-se de um conjunto de 

práticas que tem por finalidade otimizar o desempenho de uma organização ou proteger todas 

as partes interessadas, tais como: Investidores, empregados e credores, facilitando o acesso ao 

capital. A análise das práticas de governança corporativa aplicada ao mercado de capitais 

envolve principalmente: transparência, equidade, tratamento dos acionistas e prestação de 

contas. 

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2009), 

indica que a Governança Corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas e 

controladas. A estrutura da governança corporativa rege a distribuição dos direitos e 

responsabilidades dos diferentes participantes da corporação, tais como o conselho de 

administração, os diretores executivos, os acionistas e outros interessados, além de definir as 

regras e procedimentos para a tomada de decisão em relação a questões corporativas. Além de 

oferecer bases através das quais os objetivos da empresa são estabelecidos definindo os meios 

para se alcançarem tais objetivos e os instrumentos para se acompanhar o desempenho. 

Amparando-se nos conceitos expostos, pode-se afirmar que as boas práticas de 

governança corporativa convertem princípios básicos em recomendações objetivas, alinhando 

interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo da 

organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para a qualidade da gestão da 

organização, sua longevidade e o bem comum.  

Os princípios e práticas aqui citados serão melhor entendidos na próxima seção. 
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2.2Mecanismos e práticas de Governança Corporativa 

 

De acordo com o dicionário Michaelis (2013, p 195), em sua significância literal, 

princípio pode ser descrito como: “O que serve de base a alguma coisa; causa primeira, raiz, 

razão”. Em outra definição, princípio é descrito como uma área de conhecimento, conjunto de 

proposições fundamentais e diretivas que servem de base e das quais todo desenvolvimento 

posterior deve ser subordinado. Em se tratando de princípios de governança corporativa, de 

acordo com Andrade e Rossetti (2006), os princípios representam a base ética do conjunto, 

representando valores aceitos universalmente e que fundamentam as práticas e os mecanismos 

difundidos nos códigos de boa governança.  

De modo geral, cada código de boa governança enuncia seus próprios princípios, os 

quais norteiam suas recomendações. Nos parágrafos posteriores serão elencados os princípios 

de governança dos principais códigos nacionais e internacionais elencados na literatura, a saber: 

O IBGC, e a OCDE, utilizando-se de dados do Banco Mundial, do Fundo Monetário 

Internacional (FMI), dentre outras organizações. 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2019) elenca, define e 

descreve quatro princípios básicos da Governança Corporativa aplicáveis ao contexto nacional:  

a) Transparência: conceder aos stakeholders as informações pertinentes, indo além 

das obrigatórias previstas em lei ou regimentos, ou seja, não delimitar 

exclusivamente ao desempenho econômico-financeiro, mas aspectos que orientem 

a ação gerencial;   

b) Equidade: proceder com imparcialidade os sócios e os stakeholders, expondo de 

forma transparente os direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativas;   

c) Prestação de Contas: os responsáveis pela governança devem conceder 

explicações sobre seus atos e são responsáveis pelas consequências; e   

d) Responsabilidade Corporativa: os entes que compõem a governança devem velar 

pela sustentabilidade das instituições visando a longevidade, abrangendo os 

diversos capitais (social, financeiro, intelectual etc.). 

A Figura 1 correlaciona os princípios e as práticas de Governança Corporativa segundo 

o IBGC.  
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Figura 1 – Princípios e Práticas de Governança de TI 

 

Fonte:IBGC (2009) 

 

Por sua vez, e de acordo com a OCDE (2004), seus princípios objetivam guiar os 

governos na avaliação e aprimoramento do ambiente legal, institucional e regulatório para a 

governança corporativa em seus países, proporcionando orientação e sugestões para bolsas de 

valores, investidores, corporações e outras entidades que desempenham algum papel no 

processo de desenvolvimento da boa governança corporativa (OCDE, 2004). Os princípios 

mencionados serão resumidos a seguir: 

a) Assegurar as bases para uma estrutura de governança corporativa eficaz: uma 

estrutura de governança corporativa eficaz requer a existência de um ambiente 

legal, regulatório e institucional apropriado, no qual os participantes do mercado 

possam estabelecer suas relações contratuais com segurança. Deve haver clara 

divisão de responsabilidades entre as autoridades supervisoras, reguladoras e 

coercitivas.  

b) Direitos dos acionistas: a estrutura de governança corporativa deve proteger e 

facilitar o exercício dos direitos dos acionistas.  

c) Tratamento equitativo dos acionistas: a estrutura de governança corporativa deve 

assegurar o tratamento equitativo de todos os acionistas, inclusive minoritários e 

estrangeiros, possibilitando a reparação efetiva de qualquer violação de direitos.  

d) Direitos de outros stakeholders: a estrutura de governança corporativa deve 

reconhecer os direitos de outros stakeholders estabelecidos por lei ou por meio de 

acordos mútuos e incentivar a cooperação ativa desses agentes para a 

sustentabilidade financeira das empresas.  
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e) Divulgação e transparência: a estrutura de governança corporativa deve assegurar 

a divulgação precisa e tempestiva de informações relevantes em relação à 

corporação.  

f) Responsabilidades do conselho de administração: a estrutura de governança 

corporativa deve definir as responsabilidades do conselho, incluindo a orientação 

estratégica da companhia, a efetiva fiscalização da gestão e a prestação de contas 

para a companhia e para os acionistas.  

Com base nos princípios de governança, Andrade e Rosetti (2006), sintetizam os 

princípios da governança corporativa em quatro valores:   

 Fairness: senso de justiça, equidade no tratamento dos acionistas;  

 Disclosure: transparência das informações que impactam os negócios e que 

envolvem resultados, oportunidades e riscos;  

 Accountability: prestação responsável de contas, fundamentada nas melhores 

práticas contábeis e de auditoria;  

 Compliance: conformidade no cumprimento de normas reguladoras.  

De acordo com os autores, estes valores estão presentes de forma implícita ou explicita 

nosconceitos usuais de governança corporativa e nos códigos que estabelecem critérios 

fundamentados na conduta ética, razão pela qual devem servir como balizadores das ações da 

alta administração na condução dos negócios da companhia, com vistas a assegurar aos 

fornecedores de capital o retorno do investimento realizado.  

Enquanto os princípios possuem o caráter de diretrizes a serem observadas na 

estruturação do sistema de governança corporativa, os mecanismos e práticas são 

recomendações objetivas de ações que visam harmonizar a relação entre as partes interessadas. 

Andrade e Rosseti (2012), afirmam que as bases práticas da governança corporativa 

começam pela constituição e pelo empowerment dos conselhos de administração, da direção 

executiva e do sistema de auditoria – considerados como órgãos chave da governança.  

A partir da construção dessas estruturas deve-se então estabelecer relações funcionais 

entre elas, centradas nos processos de formulação, homologação e monitoramento das 

estratégias corporativas, das políticas operacionais e dos resultados gerados. Ainda segundo os 

autores deve-se instituir e implantar paralelamente sistemas de controle focados em riscos 

internos e externos que possam afetar os resultados das corporações e a própria sobrevivência 

das companhias.  
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Para Silveira (2005), os mecanismos de governança corporativa tem como objetivo 

garantir e aumentar o retorno sobre os investimentos dos investidores havendo mecanismos de 

proteção aos acionistas de forma a alinhar os interesses entre todos eles e entre acionistas e 

gestores caracterizando-se por serem internos ou externos. Nos mecanismos internos, as boas 

práticas de governança partem de dentro da firma para fora, ao passo que, nos mecanismos 

externos, as boas práticas de governança vêm de fora da empresa e a pressionam a agir de forma 

mais transparente. Como mecanismos internos, o autor destaca: i) A atuação do conselho de 

administração ii) A remuneração dos gestores e iii) A posse de ações por parte dos executivos.  

Já como mecanismos de controle externo, ressalta: i) A obrigatoriedade de divulgação 

de informações periódicas sobre a companhia (transparência). ii) A presença de um mercado de 

aquisição hostil, e iii) A existência de mercado de trabalho competitivo. O autor salienta, ainda, 

que entre as principais práticas constantes da maioria dos códigos de governança estão a 

necessidade de uma participação ativa e independente do conselho de administração, o 

fornecimento de informações precisas e transparentes para o mercado e igualdade de direitos 

entre todos os acionistas.  

De acordo com o International Corporate Governance Network (ICGN), empresas de 

todo o mundo devem receber orientações claras e objetivas sobre como implantar os princípios 

da OCDE em aplicações objetivas e claras. Seus associados elaboraram um documento 

intitulado: Princípios globais de governança corporativa (ICGN,2005, p. 36), onde são 

elencados os princípios amplamente discutidos, convertidos em recomendações. “Trata-se de 

um conjunto de orientações práticas que pode auxiliar os conselhos de administração a ir ao 

encontro das expectativas do mundo real, operar com eficiência e acessar de forma eficaz o 

capital disponível para investimentos.” 

O Quadro 1 resume os princípios destacados pela ICGN. A síntese é considerada uma 

das mais notáveis e abrangentes sínteses da governança corporativa voltadas a sua 

operacionalização. 
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Quadro 1 – Princípios Governança Corporativa ICGN 

1) OBJETIVOS DAS 

CORPORAÇÕES 

i. Otimizar o retorno dos acionistas 

ii. Assegurar a viabilidade do negócio a longo prazo 

iii. Buscar benchmarks no setor de atuação. 

iv. Divulgar ações que afastem desses objetivos 

2) CONSELHOS DE 

ADMINISTRAÇÃO 

i. Agentes fiduciários e guardiões dos interesses dos acionistas. 

ii. Responsáveis por políticas para outros Stakeholders 

iii. Membros submetidos a eleições. Qualificações e histórico regularmente 

divulgados.  

iv. Abertos a participação de conselheiros independentes. 

v. Responsáveis por contribuição efetiva para a estratégia e o desempenho 

das corporações. 

vi. Participação efetiva e conselheiros independentes em comitês-chave: 

Auditoria e remuneração. 
vii. Diálogo, negociação, mediação e arbitragem para solução de 

controvérsias 

viii. Ações contundentes se falhares práticas centradas em negociação 

3) CULTURA 

CORPORATIVA, 

RELACIONAMENTO 

COM STAKEHOLDES E 

ÉTICA 

i. Conformidade legal como compromisso mínimo. 

ii. Compromisso com expansão econômica, geração sustentável de 

empregos e de riquezas. 

iii. Definição de políticas para outras partes interessadas 

iv. Definição de política para meio ambiente 

4) GESTÃO DE RISCOS i. Acompanhamento do mapeamento de todos os tipos de risco em que a 

campanha possa incorrer.  

ii. Proposição e acompanhamento de ações mitigantes. 

iii. Disseminação interna da cultura de sensibilidade a riscos. 

iv. Transparência junto aos investidores quanto a possível ocorrência de 

risco e as ações para mitigá-los. 

5) AUDITORIA i. Definição do papel do comitê de auditoria. 

ii. Contratação de auditoria independente/robusta. 

iii. Recebimento e análise de parecer anual objetivo sobre a real situação da 

companhia. 

6) TRANSPARÊNCIA E 

PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 

i. Imediatas, corretas e atualizadas. 

ii. Orientativas de decisões de compras e vendas de ações. 

iii. Abrangentes e relevantes: alterações societárias, acordos, riscos 

corporativos, reduções patrimoniais substantivas, mudanças estratégicas 

homologadas. 

7) DIREITOS E 

RESPONSABILIDADES 

DOS ACIONISTAS 

i. Direito de voto estendido a todos os titulares de ações 

ii. Investidores fiduciários tem o dever de votar. 

iii. Participar de decisões -chave  
iv. Escolher representantes para o conselho de administração. 

v. Aprovar contratação e demissão de diretores e executivos 

vi. Para solução de conflitos, convocação de assembleias extraordinárias. 

8) POLÍTICAS DE 

REMUNERAÇÃO 

i. Alinhadas aos interesses dos acionistas e atreladas a criação de valor. 

ii. Transparência e divulgação das políticas e práticas adotadas. 

iii. Incorporação de práticas de tipo stokoptions. 

9) IMPLEMENTAÇÃO DO 

PROCESSO DE 

GOVERNANÇA 

i. Alinhamento aos princípios internacionais de boas práticas de 

governança corporativa. 

ii. Desenvolver esforços para definição para códigos nos países que ainda 

não existam 

iii. Quando necessário, envolver órgãos regulatórios para análise de ações 

de governança. 

Fonte:Adaptado de Andrade e Rosseti (2012) 
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Para Olivieri (2017), a governança corporativa trata dos sistemas internos e processos 

que provêm direção e responsabilização dentro das organizações, sejam públicas ou privadas. 

Ainda segundo a autora, a principal semelhança entre governança pública e corporativa é ambas 

tratarem da direção e da distribuição de poder, ou seja, de mecanismos e instrumentos de 

condução das ações e de estruturação das relações entre os atores envolvidos. A governança na 

administração pública será tratada na próxima sessão.  

 

2.3 Governança da Administração Pública 

 

De acordo com TCU (2011), a governança pública constitui um instrumento cujo 

objetivo é assegurar a accountability pública, contribuindo para reduzir as incertezas sobre o 

que ocorre no interior da administração pública e fornecendo à sociedade e ao Congresso 

Nacional uma razoável segurança de que os recursos e poderes delegados aos administradores 

públicos estão sendo geridos mediante ações e estratégias adequadas para alcançar os objetivos 

estabelecidos pelo poder público, de modo transparente, em conformidade com os princípios 

de administração pública, as leis e os regulamentos aplicáveis.  

Para Matias (2010), a governança nas organizações públicas e privadas apresenta 

significativas similitudes. Levando-se em consideração que o setor público e o privado possuem 

focos específicos, observa-se que são comuns entre eles as questões que envolvem a separação 

entre propriedade e gestão, responsável pela geração dos problemas de agência, os instrumentos 

definidores de responsabilidades e poder, o acompanhamento e o incentivo na execução das 

políticas e objetivos definidos, entre outros. Ainda segundo o autor, pode-se verificar, em um 

sentido amplo, que os princípios básicos que norteiam os rumos dos segmentos dos setores 

privado e público são idênticos: transparência, equidade, cumprimento das leis, prestação de 

contas e conduta ética. 

Para Furlan (2011, p 39), as práticas de governança são: 

Essencialmente diferentes no estado e nas empresas, no entanto seria um equívoco 

afirmar que as práticas de governança do setor público e do setor privado são 
confinadas em um universo paralelo. Em relação ao crescente fortalecimento da 

cidadania, ao aprimoramento da legislação e aos mecanismos de controle da 

sociedade, esses dois mundos que nunca formaram um todo homogêneo, estão 

ampliando pontos de convergência. Ambos se encontram cada vez mais próximo de 

objetivos comuns de busca de transparecia, relações com a sociedade na ampliação 

dos limites da eficiência operacional. Três linhas interligadas norteiam essa nova 

identidade de propósitos: A busca de capitais para investimentos, a sustentabilidade e 

a garantia da saúde econômica do conjunto da nação. 
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De acordo com o referencial básico de governança do TCU (TCU, 2016) a governança 

no setor público compreende essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e controle 

postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à 

condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade, conforme a 

Figura 2. 

 

 

Figura 2 - Relacionamento entre Governança e Gestão 

 

      Fonte: TCU (2016, pag18) 

 

Ainda de acordo com o documento elaborado pelo TCU (2017), a governança no setor 

público pressupõe a observância de um conjunto de diretrizes, dentre as quais: 

 Definir claramente as funções das organizações. 

o Ter clareza acerca do propósito da organização, bem como dos resultados 

esperados para cidadãos e usuários dos serviços. 

o Focar o propósito da organização em resultados para cidadãos e usuários dos 

serviços. 

o Certificar-se de que os contribuintes recebem algo de valor em troca dos aportes 

financeiros providos. 

o Certificar-se de que os usuários recebem um serviço de alta qualidade. 

 Definir claramente as competências e as responsabilidades dos membros das 

instâncias superiores de governança. 

o Equilibrar, na composição do corpo diretivo, continuidade e renovação 

o Certificar-se de que os membros das instâncias superiores de governança tenham 

as habilidades, o conhecimento e a experiência necessários para um bom 

desempenho. 



26 
 

o Avaliar o seu desempenho, como indivíduos e como grupo, dos membros das 

instâncias superiores de governança; 

o Garantir que a alta administração se comporte de maneira exemplar, 

promovendo, sustentando e garantindo a efetividade da governança. 

o Colocar em prática os valores organizacionais. 

o Desenvolver as competências dos membros das instâncias superiores de 

governança. 

 Ter, e usar, estruturas de aconselhamento, apoio e informação de boa qualidade. 

o Tomar decisões embasadas em informações de qualidade. 

o Ser rigoroso e transparente sobre a forma como as decisões são tomadas. 

o Ser claro sobre as relações entre os membros da alta administração e a sociedade. 

o Certificar-se de que um sistema eficaz de gestão de risco esteja em operação. 

 Garantir a accountability. 

o Compreender as relações formais e informais de prestação de contas. 

o Envolver efetivamente as partes interessadas. 

o Prestar contas às partes interessadas. 

o Tomar ações ativas e planejadas para dialogar com e prestar contas à sociedade, 

bem como engajar, efetivamente, organizações parceiras e partes interessadas; 

o Tomar ações ativas e planejadas de responsabilização dos agentes. 

No Brasil, diversas leis e decretos foram publicados de modo a institucionalizar direta 

ou indiretamente estruturas de governança, como exemplo, pode-se citar a própria constituição 

Federal de 1988 que instituiu o Estado Democrático de Direito com vistas a criar condições 

necessárias à governança do Estado, fixando direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. A 

Carta Magna organizou política e administrativamente o Estado e os Poderes, e instituiu ainda 

estruturas de controle interno e externo (BRASIL, 2017).   

Além da Carta Constitucional, outros instrumentos surgiram para fortalecer a 

governança pública, entre eles: (a) o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do 

Poder Executivo Federal (Decreto 1.171, de 22 de Junho de 1994) e a Lei de Responsabilidade 

Fiscal (Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000), que têm por objeto aspectos éticos e 

morais e o comportamento da liderança; (b) o Programa Nacional de Gestão Pública e 

Desburocratização (GesPública), instituído em 2005 e revisado em 2009 e em 2013, cujos treze 

fundamentos norteiam-se pelos princípios constitucionais da administração pública e pelos 

fundamentos da excelência gerencial contemporânea; (c) a Lei 12.813, de 16 de maio de 2013, 
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que dispõe sobre o conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo 

Federal; e (d) os instrumentos de transparência, como a Lei de Acesso à Informação (Lei 

12.527, de 18 de novembro de 2011).  

Na próxima seção será apresentado o Levantamento Integrado de Governança Pública 

do TCU, instrumento utilizado pelos órgãos de controle para avaliar os órgãos participantes do 

levantamento quanto a eficiência e a adesão de práticas e modelos recomendados pela 

administração. 

 

2.3.1 Levantamento de Governança Pública do TCU 

 

O Tribunal de Contas da União (TCU) tem realizado levantamentos a fim de conhecer 

a situação da governança no setor público federal, e estimular suas organizações a adotarem 

boas práticas relacionadas a boa governança. De acordo com o TCU (2018, pag 9), “Bons 

resultados não surgem por acaso. São a consequência de boas práticas de liderança, estratégia 

e accountability que, quando amparados por estruturas eficientes de gestão e governança de TI, 

de pessoas e de contratações, contribuem para alcançar os objetivos esperados.”  

Ainda segundo o TCU, no caso de organizações públicas, os objetivos e os serviços 

prestados são a sua própria razão de existir. Como os “donos” dessas entidades são toda a 

sociedade, é importante que haja uma estrutura de governança que proveja os melhores 

incentivos para que gestores, servidores e funcionários atuem sempre no melhor interesse da 

própria sociedade. “Dada a importância da governança e da gestão estratégica para o bom 

desempenho dessas organizações, o TCU executará, anualmente, o levantamento de 

informações relativas ao tema, buscando identificar vulnerabilidades e contribuir com a 

melhoria da administração pública.” 

Entre 2013 e 2016, foram realizados levantamentos sobre governança e gestão 

divididas em quatro categorias: i) Tecnologia da informação (TI); ii) Pessoas; iii) Contratações; 

e iv) Governança Pública.  

A partir de 2017, o TCU integrou esses temas em um só instrumento de autoavaliação, 

que foi denominado de Questionário Integrado de Governança Pública, objetivando uma análise 

mais ampla sobre a temática. Deste levantamento, resultou no Acórdão 588/2018-TCU-

Plenário, o qual determinou “o acompanhamento, por cinco anos, da capacidade de governança 

e gestão dos órgãos e entidades jurisdicionados, a fim de identificar riscos sistêmicos, e 

subsidiar o TCU e o Congresso Nacional com informações sobre a governança e a gestão das 

organizações públicas federais”.  
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No ano de 2018, seguindo o disposto no acórdão, foram avaliadas 498 órgãos e 

entidades públicas federais. O questionário utilizado, e que será usado na composição da 

presente pesquisa, (vide anexo A) é resultado da união, da experiência e dos esforços das 

Secretarias de Controle Externo da Administração do Estado (Secex Administração), de 

Fiscalização de TI (Sefti), de Fiscalização de Pessoal (Sefip) e de Aquisições Logísticas 

(Selog), e do apoio metodológico da Secretaria de Métodos e Suporte ao Controle Externo 

(Semec) e do Centro de Estudos Avançados de Governo e Administração Pública da 

Universidade de Brasília (CEAG/UnB). 

Para estruturar os temas abordados e organizar as questões do questionário de maneira 

lógica, foi desenvolvido o modelo apresentado na Figura 3. 

 

Figura 3 - Distribuição dos temas do questionário 

 

Fonte: TCU, 2018, p. 8 

 

O levantamento objetiva avaliar tanto a governança como aspectos de gestão das 

organizações da administração pública federal, além de serem avaliadas as práticas relacionadas 

aos temas TI, pessoas e contratações. A  Figura 3 representa os elementos básicos de um sistema 

de Governança e Gestão da forma que se pretende monitorar e ajuda a elucidar o que propõe 

avaliar o levantamento integrado de Governança. Na parte superior, encontram-se representadas 

atividades e estruturas de Governança composta por três mecanismos: Liderança, Estratégia e 

Accountability, e na parte inferior, atividades e estruturas de Gestão englobam Operações e 

Resultados. 
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2.4 Governança de Tecnologia da Informação 

 

As organizações podem se utilizar da tecnologia da informação (TI) de muitas 

maneiras. Uma vez que a empresa enfatiza o uso estratégico da TI, esta pode perceber 

expressiva vantagem competitiva (O’BRIEN, JAMES 2013), Exemplo disso é a utilização da 

Governança de TI. A Governança de TI, enquanto termo, possui várias definições que, embora 

diferentes em alguns aspectos, traz essencialmente a ligação do negócio à TI o que a faz parte 

integrante da Governança Corporativa (ISACA,2012).   

A norma ISO 38500, que trata da gestão de Tecnologia da informação, define a 

Governança de TI como sendo um sistema pelo qual o uso atual e futuro da TI são dirigidos e 

controlados. Significa avaliar e direcionar o uso da TI para dar suporte à organização e 

monitorar seu uso para realizar planos além de incluir a estratégia e as políticas de uso da TI 

dentro da organização.  

O Quadro 2 apresenta algumas definições de governança de TI encontradas na 

literatura: 

 

Quadro 2- Conceitos de Governança de TI 

Autor Conceito de Governança de Tecnologia da Informação. 

MITI. (1999.) Capacidade organizacional de controlar a formulação e implementação 

da estratégia de TI e guiar a mesma na direção adequada com o 

propósito de gerar vantagens competitivas para a corporação. 

W. V. GREMBERGER, S. HAES, 

e E. GULDENTOPS (2004). 

É a capacidade organizacional exercida pela Diretoria, Gerência 

Executiva e Gerência de TI para controlar a formulação e 

implementação da estratégia de TI e neste caminho assegurar a fusão do 

negócio e TI 

ABNT. NBR ISO/IEC 

38500:2009  

É o sistema pelo qual o uso atual e futuro da TI é dirigido e controlado.  

ITGI. (2014) É de responsabilidade do Corpo de Diretores e Gerencial. GTI integra a 

Governança da Empresa e consiste em mecanismos de liderança, 

estrutura organizacional e processos que garantem que a TI da 

organização mantém e alcança as estratégias e objetivos da organização. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A governança de TI pode ser entendida como um desdobramento da governança 

corporativa, atuando como um mecanismo de controle, estabelecendo políticas e regras que 

direcionam os processos de tecnologia da informação a nível organizacional. Ao passo em que 

avalia se essas normas estão sendo seguidas adequadamente, garante que a TI esteja alinhada 
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aos os objetivos estratégicos da organização, diminuindo a probabilidade de se advir riscos aos 

processos de negócio. 

Por se tratar de uma temática, objeto de inúmeros autores e organizações ao longo dos 

últimos anos, foram desenvolvidos diversos modelos para a governança de TI, sejam eles 

frameworks, modelos conceituais ou recomendações e práticas de boa governança. Os modelos 

de Governança de TI normalmente incorporam trabalhos desenvolvidos por vários órgãos, 

como mostra o Quadro 3 e que fornecem uma importante base para sua estruturação. Estes 

trabalhos compõem aspectos e práticas de governança corporativa, alinhamento estratégico, 

medidas de desempenho e informações sobre a importância da Governança de TI para as 

organizações.  

 

Quadro 3 – Modelos de Governança de TI 

Modelo Descrição 

Balanced Scorecard Facilita a tradução da visão da estratégia em um conjunto corrente 

de medidas de desempenho 

Board Brienfingon IT Governance Relatório do IT GovernanceInstitute que fornece para o board de 

diretores um guia de auto nível sobre a importância da 

Governança da TI 

Capabilitymaturitimodel (CMN) Fornece os princípios e práticas que compõe a maturidade dos 

processos de software, fornecendo diretrizes para a melhoras 

desses processos. 

COSO Enterprise Risk management 

Framework 

Estrutura conceitual que integra princípios, terminologias 

comuns e guias de implementação prática para a gestão de riscos. 

European Framework for quality 

management (EFQM) 

Modelo para melhorar a qualidade de serviços e produtos 

Arquitetura empresarial Roteiro para atender a missão através do perfeito desempenho dos 

processos de negócio dentro de um ambiente eficiente de TI 

ISO 9001-2000 Estabelecimento de um sistema de gerenciamento que fornece 

confiança e conformidade dos produtos ou serviços para 

estabelecer requerimentos de qualidade 

OCDE principlesofcorporategovernance Princípios desenvolvidos para avaliar e melhorar a estrutura de 

governança corporativa, fornecendo um guia e sugestões de 

aspectos que tem um papel relevante para se desenvolver uma boa 

governança. 

Modelo de referência técnica Vocabulário comum para coordenar a aquisição, 

desenvolvimento, interoperabilidade e suporte dos sistemas de 

informação 

Fonte: Adaptado de James OBrien (2013) 

 

Na prática, a governança corresponde à utilização de diretrizes e processos 

padronizados para controlar serviços e aplicações de TI. Para isso, é necessário envolver não 

apenas os profissionais de tecnologia, mas executivos, gestores e usuários. Outro modelo que 
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pode ser utilizado para direcionamento da Governança de TI, trata-se do Control Objectives for 

Informationand Related Technology (COBIT).  

O COBIT 5, versão mais atualizada do COBIT, busca um alinhamento entre os 

objetivos de negócios e os objetivos de TI da organização, por meio de modelos de maturidade 

e métricas que possam medir sua eficácia e identificar responsabilidades dos donos de processos 

de negócios e de TI.  

O modelo se propõe a prover todos os processos necessários e outros facilitadores para 

suportar a criação de valor de negócio utilizando a Tecnologia da Informação (TI) como 

suporte. Considerando que cada empresa possui diferentes objetivos, o COBIT 5 pode ser 

customizado para atender aos diversos contextos organizacionais, traduzindo metas de alto 

nível em metas específicas (gerenciáveis), mapeando processos e definindo práticas específicas. 

O framework é orientado a partir de 5 (cinco) princípios de governança corporativa de 

TI, como apresentado na Figura 4,  que permitem que a organização construa um framework 

efetivo de governança e gestão de TI baseado em um conjunto holístico de 7 enablers (ou 

habilitadores) que otimizam investimentos em tecnologia e informação utilizados para o 

benefício das partes interessadas. 

 

 

Figura 4 - Princípios do COBIT 5 

 

                               Fonte: ISACA, 2012, p. 15 

 

http://jkolb.com.br/wp-content/uploads/2014/11/Cobit-5-princ%C3%ADpio-1.png
http://jkolb.com.br/wp-content/uploads/2014/11/Cobit-5-princ%C3%ADpio-1.png
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Os princípios do COBIT5, ilustrados na Figura 4, seguem descritos: 

 Atender às Necessidades das Partes Interessadas - Organizações existem para 

criar valor para suas Partes interessadas mantendo o equilíbrio entre a realização de 

benefícios e a otimização do risco e uso dos recursos.  

 Cobrir a Organização de Ponta a Ponta–Preconiza uma integração da 

governança corporativa organizacional à governança corporativa de TI, de forma a 

cobrir todas as funções e processos corporativos. A Tecnologia da Informação é 

tratada como um ativo, considerando todos os habilitadores de governança e gestão 

de TI.  

 Aplicar um Modelo Único Integrado - Há muitas normas e boas práticas 

relacionadas a TI, cada qual provê orientações para um conjunto específico de 

atividades de TI. O COBIT 5 se alinha a outros padrões e modelos importantes em 

um alto nível e, portanto, pode servir como o um modelo unificado para a 

governança e gestão de TI da organização.  

 Permitir uma Abordagem Holística–Tanto a Governança como a Gestão de TI 

da organizaçãodemandam uma abordagem holística, levando em conta seus 

diversos componentes interligados. O COBIT 5 define um conjunto de habilitadores 

para apoiar a implementação de um sistema abrangente de gestão e governança de 

TI da organização. Habilitadores são geralmente definidos como qualquer coisa que 

possa ajudar a atingir os objetivos corporativos. O modelo do COBIT 5 define sete 

categorias de habilitadores:  Princípios, Políticas e Modelos  Processos  

Estruturas Organizacionais  Cultura, Ética e Comportamento  Informação  

Serviços, Infraestrutura e Aplicativos  Pessoas, Habilidades e Competências  

 Distinguir a Governança da Gestão – A Governança e a Gestão compreendem 

diferentes tipos de atividades, exigem modelos organizacionais diferenciadas e 

servem a propósitos diferentes.  

Juntos, esses cinco princípios permitem que a organização crie um modelo eficiente 

de governança e gestão otimizando os investimentos em tecnologia da informação e seu uso 

para o benefício das partes interessadas. 

O COBIT 4.1 apresenta as chamadas áreas de foco em governança de TI, que seriam 

as perspectivas que os executivos precisam atentar para direcionar a área de TI dentro de suas 

organizações. Conforme apresentado naFigura 5, a governança de TI pode ser dividida em cinco 

perspectivas: 
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Figura 5 - Áreas foco da Governança de TI 

 

                                                Fonte: ITGI,2007 

 

As áreas foco da gestão de TI segundo o COBIT, são descritas a seguir: 

i. Alinhamento estratégico: assegura o alinhamento dos planos da TI com os de 

negócio e alinha a operação e as entregas da TI com as operações da organização. 

ii. Entrega de valor: assegura que os benefícios previstos pela TI estão realmente 

sendo gerados, dentre eles a otimização de custos e outros valores intrínsecos que 

a TI pode proporcionar 

iii. Gestão de recursos: busca evitar desperdícios e gerenciar tanto as pessoas quanto 

as tecnologias que compõem a TI além de promover a valorização do conhecimento 

da infraestrutura; 

iv. Mensuração de desempenho: Não se pode gerenciar o que não se mede. Todos os 

processos de TI devem ter seu desempenho mensurado. A mensuração de 

desempenho acompanha e monitora a implementação da estratégia, consumação de 

projetos, uso dos recursos e entrega dos serviços quanto à sua contribuição para as 

estratégias e objetivos do negócio, utilizando-se não apenas de critérios financeiros; 

v. Gestão de riscos: permite que a organização reconheça todos os riscos (e 

oportunidades) derivados da TI para o negócio e que decida e tenha planos para 

mitigá-los na medida em que julgue necessário. 

Sobre este último ponto, pode-se afirmar ainda que a gestão de risco faz-se necessária 

sob o ponto de vista de uma instituição que preza pela boa governança a fim de garantir o 
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alcance dos objetivos definidos na instância estratégica pelo Conselho de Administração com 

o intuito de se obter resultados, sejam financeiros ou não, em busca de sua sustentabilidade no 

mercado. Inferindo-se que, não tem como dissociar a governança da gestão de risco como seu 

principal meio de dirigir uma empresa (COSTA, 2012). 

Nesse contexto, a Gestão de Riscos de TI integra a Governança de TI e é um item 

promissor de auditorias pelos órgãos de controle. Risco de TI é o risco de negócio associado ao 

uso, gerenciamento, operação, suporte, inovação, influência ou adoção de TI para efetuar os 

negócios da organização. A base conceitual referente a Gestão de Riscos e a Gestão de Riscos 

de TI, será apresentada no capítulo posterior.  
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3 GESTÃO DE RISCOS 

 

Em sua significância literal, risco pode ser entendido como possibilidade ou 

probabilidade de perigo, inconveniente, algo que ameaça (AURÉLIO, 2017). No mesmo 

contexto, risco poderá levar a um prejuízo ou insucesso no alcance de um objetivo decorrente 

de uma incerteza e que independe de ações dos envolvidos (MICHAELIS, 2015) 

Juridicamente, risco é a “possibilidade de evento futuro e incerto em sua extensão, 

somente provável depois de ocorrido, capaz de acarretar prejuízo e consequente 

responsabilidade pela reparação” Código Civil Brasileiro, art.492 e Código Comercial, art. 667 

(SIDOU, 2016).  

Conforme a norma ABNT ISO 73:2009 (ABNT, 2009a), risco representa “efeito das 

incertezas nos objetivos”, ou seja, um impacto direto ou indireto, positivo ou negativo, que 

desvia do caminho planejado para o alcance dos objetivos.  

Consolidando, e para efeitos no presente trabalho, risco é a possibilidade da ocorrência 

de uma incerteza que impacta direta ou indiretamente, positiva ou negativamente, o alcance de 

um objetivo e que independe da vontade dos envolvidos. Tendo em vista a incerteza dos 

envolvidos diante os riscos, a gestão dos riscos é uma resposta para que a organização seja 

munida de controles que monitorem as incertezas, conhecidas ou não, a fim de se mitigar, evitar, 

transferir ou eliminar o risco (SANTOS; SILVA, 2014). 

Segundo Zhiganget al. (2009) a Gestão de Riscos é um processo, que inclui a 

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

nível aceitável. Para tanto, é necessário entender as vulnerabilidades existentes e avaliar as 

consequências resultantes das possíveis ameaças.   

De acordo com Gearcias (2005), a ideia de risco implica a probabilidade de aumento 

da consequência adversa pela presença de uma ou mais características ou fatores, de forma que 

o gerenciamento de riscos corporativos é um processo muito dinâmico, pois muitas vezes a 

avaliação de riscos não dará origem apenas à resposta aos riscos.  

Vale ressaltar que de acordo com Santos e Silva (2014), o ambiente Institucional pode 

influenciar as atividades de controle, informação e comunicação das organizações ou mesmo 

nas suas atividades de monitoramento. Esse dinamismo impede, por exemplo, que duas 

organizações apliquem o gerenciamento de riscos de uma forma idêntica.   

Os riscos, segundo IBGC (2013), podem ter origem em eventos internos e externos. 

Nos riscos externos, a organização não consegue intervir diretamente, mas podem ser 

gerenciados. Os riscos internos são eventos originados da própria estrutura da organização. O 
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gerenciamento de riscos corporativos é um processo muito dinâmico, pois muitas vezes a 

avaliação de riscos não dará origem apenas à resposta aos riscos, podendo influenciar as 

atividades de controle, informação e comunicação das organizações ou mesmo nas suas 

atividades de monitoramento. Esse dinamismo impede, por exemplo, que duas organizações 

apliquem o gerenciamento de riscos de uma forma idêntica. 

As próximas seções, tratam os principais frameworks para o gerenciamento de riscos 

corporativos. 

 

 

3.1 Estrutura de Gerenciamento de Riscos Corporativos Segundo COSO 

 

As operações de uma organização, independente do segmento, estão sujeitas a diversos 

riscos, desde a variação repentina no preço de um produto, à ocorrência de desastres naturais 

ou greves, podendo prejudicar as operações de determinada instituição. Diante desta 

possibilidade, diversos questionamentos chegam aos comitês gestores, que buscam estratégias 

para instituir ou aprimorar os sistemas de controles internos. À vista disso, os sistemas de 

controle e auditoria, vem ganhando notoriedade no meio corporativo e acadêmico. 

De acordo com Rego et. al (2006), a Auditoria Interna vem passando por mudanças 

bastante profundas nos últimos anos, que envolvem mudanças nos instrumentos e metodologias 

utilizadas. Alguns dos guias tidos como referência, relativos aos sistemas de controles internos 

e ao Gerenciamento de Riscos Corporativos são recomendados pelo COSO (The Comitee of 

Sponsoring Organizations). 

O COSO é uma organização Norte Americana privada, fundada em 1985, que se 

dedica a desenvolver e estudar assuntos gerenciais e de governança empresarial com o intuito 

de fornecer linhas guia ou diretrizes para os executivos. As áreas de principal interesse do 

COSO são Governança Corporativa, Ética de Negócios, Controles Internos, Gestão de Riscos 

Corporativos, Fraudes e Relatórios Financeiros.  

O modelo integrado COSO1 auxilia organizações a avaliar e aperfeiçoar todos seus 

sistemas de controle interno (COSO, 2009). A estrutura auxilia a gestão de riscos corporativos 

e foi incorporada em políticas, normas e regulamentos adotados por organizações que 

necessitam controlar melhor suas atividades visando ao cumprimento dos objetivos 

estabelecidos.  

Organizações, bem como seus sistemas organizacionais, existem para agregar valor às 

partes interessadas (COSO, 2009). Assim, o grande desafio dos gestores das organizações é 
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identificar os limites das incertezas, e assim poder medir riscos que reflitam nos esforços que 

geram valor para as partes interessadas. De acordo com COSO (2009), as incertezas tratadas 

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

objetivos organizacionais possibilita a elevação dos níveis de certezas. Para que isso ocorra, é 

fundamental o equilíbrio entre as metas de seu crescimento, o retorno dos investimentos e os 

riscos a eles associados.  

O COSO prescreve que o gerenciamento de risco corporativo tem por finalidade 

(COSO, 2007):  

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

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

 Fortalecer as decisões em resposta aos riscos;  

 Reduzir as surpresas e prejuízos operacionais;  

 Identificar e administrar riscos múltiplos entre empreendimentos; 

 Aproveitar oportunidades;  

 Aperfeiçoar o capital.  

Esses objetivos devem auxiliar a organização a atingir suas metas de desempenho e 

lucratividade além de evitar perca de recursos. O gerenciamento de riscos corporativos 

contribui ainda para assegurar a o cumprimento de leis e regulamentos evitando danos à imagem 

da a reputação das organizações e suas consequências. A Figura 6 descreve visualmente o 

modelo.  

Figura 6 – Modelo COSO II 

 

                                                 Fonte: COSO, 2007, p. 7.  
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O modelo preconiza que a visão ou a missão da organização sejam utilizados de modo 

a priorizar os planos, realizar a seleção das estratégias e alinhar os objetivos aos níveis da 

organização. Para que a organização alcance seus objetivos, conforme descreve a Figura 6 , 

dividiu-se em quadro categorias a estrutura de gerenciamento de riscos corporativos:  

i. Estratégico – são metas de nível mais elevado. Alinham-se e fornecem apoio à 

missão; 

ii. Operacional - utiliza os recursos de forma eficaz e eficiente;  

iii. Comunicação - relaciona-se à confiabilidade dos relatórios;  

iv. Conformidade – tem como meta o cumprimento das leis e dos regulamentos afins. 

A categorização apresentada, auxilia no enfoque dos aspectos distintos de 

gerenciamento de riscos de uma organização. Embora abordando diferentes aspectos, as 

categorias se inter-relacionam, considerando ainda que determinado objetivo pode estar em 

mais de uma categoria. 

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

relacionados em linha horizontal, conforme apresentado na Figura 6. Esses são utilizados para 

a administração gerenciar a organização e estão integrados com o processo de gestão. Os 

componentes são:  

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

e os controles serão vistos e abordados pelos funcionários da organização;  

 Fixação de objetivos- A definição dos objetivos precisa existir antes que a 

administração identifique situações em potencial que poderão afetar a sua 

realização; 

 Identificação de eventos- Eventos potenciais que podem impactar a organização 

precisam ser identificados, uma vez que esses possíveis eventos, gerados por fontes 

internas ou externas, afetam a realização dos objetivos;  

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

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

podem ser influenciados;  

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

possíveis respostas serão: evitar, aceitar reduzir ou compartilhar;  

 Atividade de controle- Controle na política e nos procedimentos serão 

estabelecidos e implementados para assegurar que as respostas aos riscos 

selecionados pela administração sejam executadas com eficácia;  
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 Informação e comunicação - A forma pelas quais as informações importantes são 

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

atribuições;  

 Monitoramento - A integridade de todo processo de gerenciamento de risco 

corporativo é monitorada e as modificações necessárias são realizadas.  

Vale ressaltar que, em regra, o gerenciamento de riscos corporativos não é um processo 

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

é um processo multidirecional e interativo, onde objetivos e componentes se relacionam e um 

processo pode influenciar outros. 

 

3.2 ISO 31000:2009 Gestão de Riscos – Princípios e Diretrizes 

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

que fornece princípios e diretrizes comuns para que seja possível realizar o tratamento dos 

riscos. A norma pode ser aplicada a qualquer tipo de risco, independente das consequências que 

a atividade possa incorrer, sendo ela positiva ou negativa. As influências e fatores internos e 

externos enfrentados pela organização independente de seu tamanho causam incertezas quanto 

ao alcance de seus objetivos e essas incertezas são consideradas riscos.  

A Gestão de riscos empresariais é a coordenação de todas as atividades relacionadas a 

evitar que uma organização seja afetada de forma negativas (ou deixe de aproveitar de forma 

positiva) uma conjuntura ou cenário futuro, ou mesmo um incidente interno ou externo com 

potencial de acontecimentos recorrentes. Assim, a gestão de riscos não trata apenas das ameaças 

ao seu negócio, mas também de oportunidades que não devem ser desperdiçadas 

Ainda de acordo com a norma ISO 31000 (ABNT, 2009, p 6) “A gestão de riscos pode 

ser utilizada independente de projeto, organização pública, privada ou sem fins lucrativos. Em 

todas as áreas existem riscos que podem ser catalogados, analisados e tratados.” A seguir são 

descritos alguns dos objetivos que devem ser alcançados com a adoção da gestão de risco pela 

norma ISO 31000: 

 Aumento da possibilidade de a organização atingir seus objetivos;  

 Incentivo a uma gestão mais autônoma;  

 Identificação e tratamento de riscos por toda organização;  

 Melhor visualização das ameaças e oportunidades;  

 Atendimento as legislações nacionais e internacionais;  
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 Melhoria da confiança pelos investidores;  

 Redução de perdas 

A ISO 31000 (ABNT, 2009) se propõe a atender as necessidades das partes 

interessadas, a exemplo dos desenvolvedores da gestão de risco da organização, e os 

responsáveis que avaliam a eficácia do gerenciamento de riscos de uma organização. Na norma 

aqui apresentada, as expressões “gestão de risco” referem-se a toda arquitetura (princípios, 

estrutura e processo) para realizar o gerenciamento de riscos. Já o termo “gerenciar riscos” 

refere-se à aplicação dessa arquitetura para riscos específicos. A norma ISO 31000 (ABNT, 

2009), estabelece ainda que para que uma organização possa fazer uma gestão de riscos eficaz, 

faz-se necessária a observância e a adoção dos seguintes princípios:  

i. A gestão de risco cria e protege valor;  

ii. É parte integrante de todos os processos organizacionais;  

iii. É parte da tomada de decisões;  

iv. Aborda explicitamente a incerteza;  

v. É sistemática, estruturada e oportuna;  

vi. Baseia-se nas melhores informações disponíveis;  

vii. É feita sob medida;  

viii. Considera fatores humanos e culturais;  

ix. É transparente e inclusiva;  

x. É dinâmica, iterativa, e capaz de reagir a mudanças; 

xi. Facilita a melhoria contínua da organização. 

 

Cada empresa deve possuir sua própria estrutura de controle das atividades, pois 

depende de algumas variáveis, como o perfil do administrador, a estrutura da organização e as 

peculiaridades da atividade que a empresa exerce. Segundo Souza et al. (2011), o modelo ISO 

é recomendado para as empresas americanas que estão sujeitas à Lei Sarbanes-Oxley e  também 

para as empresas brasileiras.  

Ainda de acordo com a norma ISO 31000 (ABNT, 2009), o sucesso da gestão de riscos 

depende da eficácia da estrutura de gestão que fornece os fundamentos e os arranjos que irão 

incorporá-la através de toda a organização, em todos os níveis. A estrutura auxilia a gerenciar 

riscos eficazmente através da aplicação do processo de gestão de riscos em diferentes instâncias 

e dentro de contextos específicos da organização. A estrutura, apresentada na Figura 7, assegura 

que as informações sobre riscos proveniente deste processo sejam adequadamente reportadas e 

utilizadas como base para a tomada de decisões e responsabilização. 



41 
 

A Figura 7 apresenta os componentes necessários para gerenciar riscos e demonstra 

como ocorre o inter-relacionamento. Os componentes, seguem descritos posteriormente: 

Figura 7 - Estrutura para Gerenciar Riscos 

 

 

                            Fonte: (ABNT, 2009, p. 9). 

 

a) Mandato e comprometimento – Segundo a norma ISO 31000 (ABNT, 2009), esse 

é o componente que garante a eficácia e continuidade da gestão de risco, pois requer 

um comprometimento forte e sustentado a ser assumido pela administração da 

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

comprometimento em todos os níveis.  

b) Concepção da estrutura para gerenciar riscos 

i. Entendimento da organização e seu contexto: Antes de iniciar a concepção e 

a implementação da estrutura para gerenciar riscos, é importante avaliar e 

compreender os contextos externo e interno da organização, uma vez que estes 

podem influenciar significativamente a concepção da estrutura 

ii. Estabelecimento da política de gestão de riscos: Convém que a política de 

gestão de riscos estabeleça claramente os objetivos e o comprometimento da 

organização em relação à gestão de riscos abordando a justificativa da 

organização para gerenciar riscos; as ligações entre os objetivos e políticas da 

organização com a política de gestão de riscos; e as responsabilidades para 

gerenciar riscos. Além disso, a política de gestão de riscos deve ser comunicada 

apropriadamente. 
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iii. Responsabilização: Convém que a organização assegure que haja 

responsabilização, autoridade e competência apropriadas para gerenciar riscos, 

incluindo implementar e manter o processo de gestão de riscos, e assegurar a 

suficiência, a eficácia e a eficiência de quaisquer controles 

iv. Integração nos processos organizacionais: É necessário que a gestão de riscos 

seja incorporada em todas as práticas e processos da organização, de forma que 

seja pertinente, eficaz e eficiente de modo que o processo de gestão de riscos se 

torne parte integrante dos processos organizacionais.  

v. Recursos: É essencial que a organização aloque recursos apropriados para a 

gestão de riscos 

vi. Estabelecimento de mecanismos de comunicação e reporte internos: A 

organização deve estabelecer mecanismos de comunicação interna e reporte a 

fim de apoiar e incentivar a responsabilização e a propriedade dos riscos.  

vii. Estabelecimento de mecanismos de comunicação e reporte externos: A 

organização deve desenvolver e implementar um plano de comunicação com 

partes interessadas externas.  

c) Implementação da gestão de riscos  

i. Implementação da estrutura para gerenciar riscos: A Organização deve 

definir a estratégia e o momento apropriado para implementação da estrutura 

aplicando a política e o processo de gestão de riscos aos processos 

organizacionais. Deve-se observar os requisitos legais e regulatórios e assegurar 

que que a tomada de decisões esteja alinhada com os resultados dos processos 

de gestão de riscos. 

ii. Implementação do processo de gestão de riscos: A gestão de riscos deve ser 

implementada para assegurar que o processo de gestão de riscos (conforme 

Figura 8) seja aplicado, através de um plano de gestão de riscos, em todos os 

níveis e funções pertinentes da organização, como parte de suas práticas e 

processos.  

d) Monitoramento e análise crítica: A fim de assegurar que a gestão de riscos seja 

eficaz e contribua para o desempenho organizacional, convém que a organização 

monitore o desempenho da gestão de riscos através da análise de toda a estrutura 

utilizando indicadores, os quais devem ser analisados criticamente, de forma 

periódica, para garantir adequação 
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e) Melhoria contínua: Com base nos resultados do monitoramento e das análises 

críticas, convém que decisões sejam tomadas sobre como a política, o plano e a 

estrutura da gestão de riscos podem ser melhorados. 

O Processo de Gestão de Riscos é parte integrante da norma ISO 31000 (ABNT, 2009), 

fornece informações e recomenda técnicas para o processo de avaliação de riscos. As etapas do 

processo são: identificação de riscos, análise de riscos, avaliação de riscos, tratamento de riscos 

e monitoramento de riscos. De acordo a ABNT(2012), riscos podem ser avaliados em nível 

organizacional, departamental, projetos, atividades individuais ou riscos específicos. Esse 

processo é apresentando também em forma de ciclos, conforme descrito na Figura 8. 

 

Figura 8 - Processo de Gestão de Riscos 

 

                                     Fonte: ABNT (2009b) 

 

Conforme ilustrado na Figura 8, o Processo de Avaliação de Riscos está dividido em: 

 Identificação de Riscos: Nesta fase, um conjunto de riscos deve ser identificado. 

O objetivo é gerar uma lista abrangente de riscos que possam criar, aumentar, evitar, 

reduzir, acelerar ou atrasar a realização dos objetivos. Um risco não identificado 

nesta fase, obviamente não será incluído em análises posteriores, por isso é 

importante total atenção e esforço sejam feitas nessa análise. A tendência é que as 
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organizações, com o tempo, passem a incrementar essa lista com novas fontes de 

risco, o processo deve melhorar continuamente. 

 Análise de Riscos: A análise de riscos fornece uma compreensão sobre os riscos 

da organização. Envolve a apreciação das causas e fontes de risco, suas 

consequências positivas e negativas, além da probabilidade de que essas 

consequências possam ocorrer. Nessa etapa a organização deverá analisar todos os 

riscos identificados na etapa anterior, verificando quais são as consequências e 

probabilidade dos riscos, isso será insumo para a etapa posterior. De acordo com a 

ISO 31000 (ABNT, 2009), A análise de riscos pode ser realizada com diversos 

graus de detalhe, dependendo do risco, da finalidade da análise e das informações, 

dados e recursos disponíveis. Dependendo da circunstância a análise pode ser 

qualitativa, semi-quantitativa, quantitativa ou uma combinação destas. 

Organizações menores com menos recursos tecnológicos terão mais dificuldade de 

conduzir uma análise quantitativa dos riscos, mas isso não impede que um processo 

de gestão possa ser estabelecido e traga resultados satisfatórios. 

 Avaliação de Riscos: A avaliação de riscos envolve comparar o nível de risco 

encontrado durante o processo de análise com os critérios de risco estabelecidos 

quando o contexto foi considerado. 

 Tratamento de Riscos: Segundo a ISO 31000 (ABNT, 2009), o tratamento de 

riscos envolve a seleção de uma ou mais opções para modificar os riscos e a 

implementação dessas opções. Uma vez implementado, o tratamento fornece novos 

controles ou modifica os existentes 

 Monitoramento e Análise Crítica: A melhoria contínua deverá acontecer ao longo 

do processo de gestão de riscos. Ao utilizar a metodologia os critérios de riscos 

poderão ser alterados, novas ocorrências poderão incrementar as listas de riscos e 

oportunidades poderão ser consideradas. Os contextos interno e externo podem 

sofrer alterações e a organização aprender com seus sucessos e falhas. Deve-se criar 

indicadores também para o seu processo de gestão de riscos e identificar pontos de 

melhoria a cada medição 

Como apresentado, o processo de gestão de riscos pode ser aplicado a quaisquer 

organizações e em todas as áreas e níveis integrantes de uma organização. Os riscos a serem 

abordados pela presente pesquisa são referentes à Tecnologia da Informação. Bem como as 
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boas práticas a serem analisadas concernem a gestão de Riscos de TI. A Gestão de Riscos de 

TI será explorada na próxima seção. 

 

3.3 Gestão de Riscos de TI 

 

Enquanto os riscos corporativos são ameaças relacionadas aos processos de negócio, 

voltadas a aspectos estratégicos, financeiros e operacionais, o Risco de Tecnologia da 

Informação está vinculado aos sistemas computacionais, e a infraestrutura tecnológica da 

corporação.  

É recomendado que os processos incorporam riscos específicos de TI devam ser 

devidamente abordados para que os dirigentes não incorram em violações de: normas de 

segurança da informação, legislação de privacidade, legislação de spam, legislação de práticas 

de comércio, direito de propriedade intelectual (incluindo acordos de licenças de software), 

exigências de registro de informações, legislação e regulamentações ambientais, legislação de 

saúde e segurança, legislação de acessibilidade, e normas de responsabilidade social, em acordo 

com a norma ABNT ISO 31000:2009 (ABNT, 2009b).  

A gestão de riscos é abordada pela ISO 31000 (ABNT, 2009) como sendo “atividades 

que são organizadas para auxiliar o controle da organização em relação aos riscos”. O foco da 

gestão de riscos está nas incertezas, objetivando identificar problemas que são potenciais, e as 

oportunidades antes de eliminar ou reduzir a possibilidade de impacto de eventos negativos 

para os propósitos da atividade a ser desenvolvida. Fortalecendo assim possíveis eventos que 

são considerados positivos (ROCHA; BELCHIOR, 2004). Vale Ressaltar que todas as 

recomendações a respeito do tratamento de riscos, descritos até aqui, podem ser aplicados a 

todos os processos de uma Organização, incluindo os riscos de TI, onde serão descritos com 

mais detalhes.  

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

políticas e estrutura que proporcionam conhecer o nível organizacional do risco de TI na 

instituição. O gerenciamento correto dos riscos aos quais a organização está exposta é essencial 

para a administração correta de qualquer empreendimento. Nesse sentido, o modelo COBIT 5, 

já apresentado anteriormente, possui processos, produtos e estruturas que contemplam o 

tratamento de riscos de TI, enfatizando que a gestão de Riscos de TI é parte integrante da 

governança de TI, que por sua vez compõe a governança corporativa da organização. 

O COBIT 5 identifica 32 processos de gestão de TI e 5 processos relacionados à 

governança de TI em sentido estrito. Um dos processos de governança descrito é o “EDM03 – 
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Garantir a otimização do risco”, cujos responsáveis primários identificados em tabelas RACI 

são as instâncias internas de governança e a alta direção. Esse processo contempla as atividades 

de avaliar, direcionar e monitorar a gestão de riscos de TI conforme destacado na Figura 10. 

 

Figura 9 - Processos para Gestão Corporativa de TI 

 

     Fonte: ISACA, 2012, p. 18 

 

O processo “EDM03 – Garantir a otimização do risco”, conforme Quadro 4, traz ainda 

recomendações expressas para o desenvolvimento de artefatos que apoiem o processo, tais 

como política de gestão de riscos, guias de apetite a risco, níveis de tolerância a risco além de 

processo aprovado para gestão de riscos. O apetite e a tolerância ao risco são conceitos muito 

utilizados no contexto corporativo, enquanto o apetite ao risco se refere a quantidade de risco 

que uma organização está disposta a aceitar no cumprimento de sua missão (ou visão). Já a 

tolerância a risco trata da variação aceitável em relação à consecução de um objetivo (COSO, 

2009). 

Adicionalmente, é identificado o processo “APO12 – Gerenciar riscos”, tendo como 

principais responsáveis os dirigentes e gestores da organização, no qual são tratadas as 

atividades de identificar, analisar, articular e responder aos riscos, bem como manter portfólio 
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de riscos e portfólio de ações de mitigação correspondentes (ISACA, 2012). O Quadro 4, 

apresenta os processos comentados  

 

Quadro 4 - Processos Essenciais de Risco 

 

        Fonte:Adaptado de Cobit 5Enabling Processes. (ISACA, 2012,p. 22). 

 

Além de descrever os processos EDM03 e APO12 no guia “Cobit 5 Enabling 

Processes”, a ISACA publicou também o guia “Cobit 5 for Risk”, o qual descreve com maior 

profundidade práticas e métodos para auxiliar no processo de gestão de riscos de TI como um 

todo e especialmente nas atividades relacionadas com a análise, avaliação e resposta a riscos. 

Esse guia também destaca a importância de uma perspectiva denominada função de riscos, que 

envolve a instituição de uma política e uma estrutura organizacional responsável por implantar 

e fomentar o processo de gestão de riscos de TI, conforme Figura 11. 

 

Figura 10 - Perspectiva da Gestão de Risco quanto aos habilitadores 

 

Fonte: Adaptado de COBIT for risk. (ISACA, 2009, p. 25).  

 

COBIT 5 for riskprovê orientação e descreve como cada habilitador contribui para a 

Governança e a gestão globais da função de risco. Exemplo: 

 Que Processos são necessários para definir e sustentar a função de risco, governar 

e gerenciar riscos 
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 Que fluxos de Informação são necessários para governar e gerenciar riscos - por 

exemplo, perfil de risco 

 As Estruturas Organizacionais que são necessárias para governar e gerenciar 

riscos de forma efetiva - por exemplo, comitê de risco corporativo 

 Que Pessoas e Habilidades devem ser postas em prática para estabelecer e operar 

uma função de risco efetiva 

Nesse sentido, o modelo COBIT for risk manifesta-se como uma estrutura baseada em 

um conjunto de princípios e guias, processos de negócios e diretrizes de gerenciamento de 

riscos relacionados a TI (ISACA, 2009). 

O modelo COBIT for risk indica uma série de princípios, conforme Figura12, que 

devem ser observados pelas organizações para a gestão eficaz dos riscos de TI, a medida em 

que estes devem estar sempre alinhados aos objetivos corporativos.  

 

         Figura 11 - Princípios da Gestão de Riscos 

 

Fonte: Adaptado de COBIT for risk. (ISACA, 2009, p. 13).  

 

Cada um dos princípios recomendados pelo COBIT for risk(ISACA, 2009), conforme 

ilustrado na Figura 12, são examinados em mais detalhes a seguir: 

 Conectar-se aos objetivos corporativos: O risco de TI é tratado como um risco 

corporativo de abordagem abrangente e transversal. Os objetivos de negócios e os 
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riscos de TI devem ser avaliados de acordo com o impacto que eles podem ter na 

consecução dos objetivos Organizacionais ou estratégicos. Foco nos resultados. 

 Alinhar-se a Gestão de Riscos corporativos (ERM): O processo de tomada de 

decisão da organização examina toda a gama de possíveis consequências e 

potenciais oportunidades de risco. Os objetivos de negócios e os riscos que a 

organização está disposta a assumir devem ser claramente definidos. O apetite a 

riscos da entidade reflete sua filosofia de gerenciamento de riscos e influencia a 

cultura e o tipo de operação (conforme indicado em Estrutura Integrada de 

Gerenciamento de Riscos Corporativos do COSO). 

 Promover alinhamento entre custo e benefício dos riscos: Controles devem ser 

implementados considerando uma análise do custo-benefício do Risco de TI.  Os 

controles existentes devem ser direcionados para lidar com múltiplos riscos ou para 

lidar com riscos de forma mais eficiente. Deve haver equilíbrio entre os benefícios 

do gerenciamento de riscos e seu custo de implementação. Os riscos devem ser 

priorizados e direcionados de acordo com o apetite e a tolerância ao risco 

previamente definidos. 

 Promover comunicação justa e aberta: As políticas e recomendações 

relacionadas a riscos devem ser comunicadas e expandidas para toda a estrutura da 

organização. A comunicação deve ser precisa, oportuna e transparente acerca dos 

riscos de TI e deve basilar todas as decisões de TI. 

 Estabelecer responsabilidades: O gerenciamento de TI deve estabelecer 

responsabilidades pessoais pela operação da gestão de riscos de TI nomeadamente 

de acordo com níveis de tolerância aceitáveis e bem definidos.  

 Fazer parte das atividades diárias:  o gerenciamento eficaz de riscos promove a 

melhoria contínua e deve fazer parte das atividades diárias. Em razão da natureza 

dinâmica do risco, o gerenciamento de riscos é um processo iterativo e perpétuo em 

andamento. Cada mudança traz riscos e/ou oportunidades, e a organização deve se 

preparar para as mudanças estruturais (fusões e aquisições), regulamentos, 

tecnologias da informação, negócios etc. 

 Utilizar uma abordagem consistente: As práticas de gerenciamento de riscos 

devem ser simples, objetivas e de fácil implementação. Bem como devem ser 

integradas em ordem de prioridade e processos de tomada de decisão 

organizacional. 
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O gerenciamento de riscos exige que dependências significativas sejam conhecidas e 

bem compreendidas. Para isso é necessário o reconhecimento e detecção dos riscos 

organizacionais.  

Um dos desafios no processo de gerenciamento de riscos de TI refere-se à identificação 

e caracterização de riscos relevantes considerando o impacto dos riscos de TI aos objetivos 

corporativos. Uma técnica recomendada para superar esse desafio é o desenvolvimento de 

cenários de risco contendo avaliações de frequência e estimativas de impactos comerciais. Um 

cenário de risco é a descrição de um evento relacionado à TI que pode causar impacto nos 

negócios. Para que os cenários estejam completos, e possam ser utilizados na análise de riscos, 

devem conter os seguintes componentes, mostrados na Figura 13. 

 

Figura 12 - Caracterização dos Cenários de Risco 

 

                Fonte: Adaptado de ISACA (2009, p. 25.  

Vale ressaltar que o risco nem sempre pode ou deve ser evitado. Fazer negócios é 

assumir riscos conscientes de acordo com o apetite a riscos definido pela organização (ISACA, 

2009). Ou seja, algumas decisões exigem que o risco de TI seja assumido para entregar valor e 

atingir objetivos. Esse risco deve ser gerenciado, mas não necessariamente evitado. Uma 

resposta deve ser definida de forma que o risco residual futuro (resposta de risco definida e 

implementada) seja, na medida do possível (normalmente dependerá dos recursos econômicos 

disponíveis), dentro dos limites da tolerância ao risco. Os processos de resposta a riscos e 

priorização estão representados na          Figura 13. 
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         Figura 13- Processo de resposta e priorização de Riscos 

 

             Fonte: Adaptado de ISACA ( 2009, p. 29). 

 

O processo de resposta ao Risco recomendado pelo COBIT for risk (ISACA, 2009) 

mostrado na Figura 14, é descrito a seguir: 

 Evitar Riscos: Significa evitar atividades ou condições que dão origem a riscos. Se 

aplica quando não há resposta apropriada economicamente ou que possa se 

equilibrar abaixo dos limites definidos para apetite ao risco. Bem como quando o 

risco não pode ser compartilhado ou transferido e é considerado inaceitável pela 

administração. 

 Reduzir/Mitigar Riscos: A redução significa que medidas são tomadas para 

detectar o risco, seguidas pela ação para reduzir a frequência e/ou o impacto de um 

risco. As maneiras mais comuns de responder aos riscos incluem: Fortalecimento 

global do gerenciamento de práticas de risco de TI, ou seja, aplicação de maturidade 

suficiente do gerenciamento de riscos e Processos que devem ser definidos como o 

risco da estrutura de TI. Introdução de uma série de medidas de controle que tentam 

reduzir as frequências de um evento de consequências adversas e / ou o impacto 

negócio de um evento, caso isso aconteça 

 Transferir/Compartilhar Riscos: Compartilhar significa reduzir a frequência ou 

impacto de um risco através de transferência ou compartilhamento. As técnicas 
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mais comuns são os seguros e terceirização. Os exemplos incluem ter seguro para 

incidentes relacionados à TI, terceirizar parte das atividades de TI ou estabelecer 

um Projeto de risco de TI compartilhado com o provedor por meio de acordos de 

preço fixo ou acordos de investimento compartilhado. 

 Aceitar Riscos: Aceitar significa que nenhuma medida é tomada em relação a um 

risco específico e a perda é aceita quando e se ocorrer. Isso é diferente de ignorar o 

risco, aceitá-lo significa que o risco é conhecido, ou seja, uma decisão informada 

foi aceita pela administração. Se uma organização adota uma postura de aceitação 

de risco, deve-se considerar quem pode assumir responsabilidades, especialmente 

acerca dos riscos de TI. É recomendado que os riscos de TI sejam aceitos pelo 

gerenciamento da empresa (e pelos proprietários do processo de negócios) com a 

colaboração e o suporte de TI, e a aceitação deve ser comunicada ao Conselho. Caso 

um risco específico seja avaliado como extremamente raro, porém muito 

impactante (catastrófico) e se as abordagens para o reduzir forem inviáveis, a 

administração poderá decidir por aceitá-lo. 

Os parâmetros de resposta aos riscos, conforme Figura 13, se utilizam de indicadores 

previamente definidos e utilizados tanto na priorização como na seleção de resposta aos riscos, 

sendo capazes de indicar que a organização está ou tem alta probabilidade de estar exposta a 

um risco que excede o apetite de risco definido. Os indicadores são específicos para cada 

negócio, e sua seleção depende de vários parâmetros do ambiente interno e externo da 

organização, como a complexidade dos processos, leis e regulamentos que regem o mercado e 

a estratégia organizacional adotada. Para isso os parâmetros (indicadores) devem considerar 

pelo menos quatro aspectos: 

 Capacidade de implementação da resposta: Em alguns casos o esforço agregado 

necessário para as respostas de compartilhamento / transferência / mitigação dos 

riscos excedem os recursos disponíveis. Nesse caso, a priorização é necessária. 

 Efetividade da resposta: A extensão para qual a resposta vai reduzir o impacto e 

a frequência dos eventos desfavoráveis. 

 Eficiência da resposta: Relativa aos benefícios esperados pela implementação da 

resposta em comparação ao investimento.   

 Exposição: Exposição Real do risco associado. 
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Como o ambiente interno e externo da organização muda constantemente, o ambiente 

de riscos também é altamente dinâmico e o conjunto de indicadores precisa ser alterado ao 

longo do tempo. Cada indicador está relacionado ao apetite e tolerância ao risco, para que sejam 

definidos níveis de alerta que permitam que as partes interessadas tomem as medidas 

apropriadas em tempo hábil.  

O objetivo de definir previamente respostas aos riscos é de alinhar o risco com o apetite 

de risco definido para a empresa após análise. Em outras palavras, uma resposta precisa ser 

definida de modo que o risco residual futuro (risco atual com a resposta ao risco definida e 

implementada) seja, tanto quanto possível (geralmente dependendo dos orçamentos 

disponíveis), dentro dos limites de tolerância a riscos. 
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4  METODOLOGIA 

 

Para Gil (2012), a pesquisa se caracteriza por ser um procedimento racional e 

sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. 

Para tanto, ao realizar-se uma pesquisa, torna-se necessário trilhar uma metodologia.  

Ainda segundo o autor, as pesquisas podem ser classificadas quanto aos objetivos ou 

quanto aos procedimentos técnicos utilizados. Para este trabalho iremos utilizar esta última 

abordagem, que pode ser considerada como o delineamento da pesquisa. Ela estabelece a forma 

de trabalhar os dados coletados. “O delineamento refere-se ao planejamento da pesquisa em sua 

dimensão mais ampla, que envolve tanto a diagramação quanto a previsão de análise e 

interpretação de coleta de dados”. (GIL, 2012, p.43). 

Assim sendo, nas subseções seguintes são demonstrados os procedimentos 

metodológicos utilizados nesta pesquisa. 

 

4.1 Classificação da Pesquisa 

 

De acordo com Silva e Menezes (2000), em relação às suas características, as pesquisas 

podem ser classificadas quanto à natureza, à forma de abordagem do problema, aos objetivos e 

aos procedimentos técnicos. 

Do ponto de vista da sua natureza, o presente trabalho classifica-se como uma pesquisa 

aplicada, pois se propõe a gerar conhecimento para aplicação nas universidades federais 

brasileiras. A pesquisa aplicada é motivada pela necessidade de resolver problemas específicos, 

tendo finalidade prática (VERGARA, 2000). Os resultados obtidos nesta pesquisa podem 

contribuir para o aperfeiçoamento da governança corporativa das Universidades Federais 

Brasileiras através da descoberta da real influência exercida pela Gestão de Riscos de TI. 

Quanto aos objetivos, as pesquisas podem ser classificadas como exploratórias, 

descritivas e explicativas. Gil (2012) afirma que a pesquisa exploratória tem como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito. A 

pesquisa descritiva tem como objetivo a descrição das características de determinada população 

ou fenômeno, ou então o estabelecimento de relação entre variáveis. Já a pesquisa explicativa 

tem como preocupação identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a 

ocorrência dos fenômenos. 
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Algumas pesquisas descritivas vão além da descoberta da relação entre as variáveis, 

servindo para proporcionar uma nova visão do problema. Nesse caso, aproximam-se das 

pesquisas exploratórias (MARCONI; LAKATOS, 2018).  

No que se refere às perspectivas da pesquisa, este trabalho caracteriza-se como uma 

pesquisa descritiva, na qual o pesquisador observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou 

fenômenos, descrevendo as características de determinada população e estabelecendo relações 

entre as variáveis. A pesquisa é descritiva pois tem por propósito analisar a relação do uso de 

boas práticas de Gestão de Riscos de TI e inferir sobre sua influência na Governança 

Corporativa das Instituições Federais de Ensino Superior. Uma pesquisa descritiva é utilizada 

por pesquisadores quando: i) busca descrever as características de determinado fenômeno 

estabelecendo a relação entre as variáveis; ii) aplica métodos padronizados para obtenção dos 

dados, como um questionário, por exemplo; e iii) pretende estudar as características de um 

grupo (GIL, 2012).  

Quanto à abordagem do problema a pesquisa é quantitativa, tendo em vista a utilização 

tratamento e análise de dados por métodos estatísticos.  

 

4.2 Universo e Amostra 

 

Para a presente pesquisa, a população, é constituída pelo universo das universidades 

públicas federais analisadas pelo TCU no levantamento integrado de Governança Pública – 

ciclo de 2018, totalizando 63 Instituições presentes em todas as regiões Brasileiras, 

constituindo, portanto, uma amostra do tipo censitária.  

A escolha se justifica pelo fato de as organizações possuírem características e objetivos 

semelhantes no que tange a desempenharem precipuamente atividades de ensino, pesquisa e 

extensão.  

O Quadro 5 apresenta as instituições a serem analisadas, identificadas por números 

atribuídos pelo próprio TCU e divididos por região geográfica  
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Quadro 5 - Universidades participantes da pesquisa 

Identificador/Universidade Identificador/Universidade Região 

162 - Universidade Federal de Goiás 196 - Fundação Universidade de Brasília 
Centro-

oeste 
201 –Fundação Universidade Federal de Mato Grosso  208 - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

217 - Universidade Federal da Grande Dourados   

158 - Universidade Federal de Alagoas  159 - Universidade Federal da Bahia  

Nordeste 

157 - Fundação Universidade Federal do Vale do São 

Francisco 160 - Universidade Federal do Ceará  

167 - Universidade Federal da Paraíba 169 - Universidade Federal de Pernambuco 

170 - Universidade Federal do Rio Grande do Norte 175 - Universidade Federal Rural de Pernambuco  

218 - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 299 - Universidade Federal do Sul da Bahia 

179 - Universidade Federal de Campina Grande  190 - Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

197 - Universidade Federal do Maranhão  204 - Universidade Federal do Piauí 

206 - Universidade Federal de Sergipe 

292 - Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira 

296 - Universidade Federal do Oeste da Bahia 298 - Universidade Federal do Cariri 

166 - Universidade Federal do Pará 177 - Universidade Federal de Roraima 

Norte 

178 - Universidade Federal do Tocantins  180 - Universidade Federal Rural da Amazônia  

193 - Universidade Federal de Rondônia 195 - Fundação Universidade do Amazonas 

200 - Fundação Universidade Federal do Acre 211 - Fundação Universidade Federal do Amapá 

291 - Universidade Federal do Oeste do Pará 297 - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 

161 - Universidade Federal do Espírito Santo 163 - Universidade Federal Fluminense 

Sudeste 

164 - Universidade Federal de Juiz de Fora 165 - Universidade Federal de Minas Gerais 

172 - Universidade Federal do Rio de Janeiro 176 - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

181 - Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

182 - Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri 

186 - Universidade Federal de Alfenas 187 - Universidade Federal de Itajubá 

188 - Universidade Federal de São Paulo 189 - Universidade Federal de Lavras 

194 - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 199 - Universidade Federal de Uberlândia 

202 - Fundação Universidade Federal de Ouro Preto 205 - Fundação Universidade Federal de São Carlos 

207 - Fundação Universidade Federal de Viçosa 

210 - Fundação Universidade Federal de São João 

del-Rei 

219 - Fundação Universidade Federal do ABC  

168 - Universidade Federal do Paraná 171 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Sul 

173 - Universidade Federal de Santa Catarina 174 - Universidade Federal de Santa Maria 

185 - Universidade Tecnológica Federal do Paraná 191 - Universidade Federal do Pampa 

192 - Universidade Federal da Integração Latino Americana 198 - Fundação Universidade Federal do Rio Grande 

203 - Fundação Universidade Federal de Pelotas 

209 - Fundação Universidade Federal de Ciências da 

Saúde de Porto Alegre 

290 - Universidade Federal da Fronteira Sul  

Fonte: Elaborado pela Autora 
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Para a realização de algumas análises foi utilizada uma escala de maturidade que se 

baseou única e exclusivamente na Idade (ano de fundação) das Instituições. Para a definição 

dos valores da escala foi realizada uma pesquisa por índices semelhantes. No entanto, 

geralmente os hankings encontrados consideram maturidade agregando outros fatores, tais 

como pesquisa, ensino etc.  

Para o ranking Internacional das universidades do Times HigherEducation (THE, 

2020) que inclui quase 1.400 universidades em 92 países, sendo considerado o maior e mais 

diversificado ranking de universidades de todos os tempos, considera jovens as Universidades 

com menos de 50 anos. No entanto há de se considerar o tamanho do Universo tratado. Para a 

presente pesquisa, foi então utilizada a escala apresentada no Quadro 6. 

 

Quadro 6 - Escala de maturidade das Universidades 

Idade da 

Instituição 
Universidades Classificação 

Nº de 

Universidades 

% da 

amostra 

0 a 20 (anos) 

UFSB, UFCA, UNIFESSP, UFOB, UFGD, 

UFRB, UFABC, UFFS, UFOPA, UNILAB, 

UNIPAMPA, UNILA, UFVJM,  
UTFPR, UNIFAL, UNIFEI, UFCG, UFRA, 

UNIVASF 

Jovens 19 30,2 

21 a 60 

(anos) 

UFGO, UFFL, UFJF, UFRO, 

UFTO, UNIFESP, UFLA, UFAL, UFSM, 

UFERSA, UNIR, UNIRIO, FUB UFMA, FURG, 

UFAC, UFMT, UFOP, UFPel, UFPI, UFSCar, 

UFS, UFV, UFMS, UNIFAP 

Intermediárias 25 39,7 

61 a 120 

(anos) 

UFPB, UFPR, UFPE, UFRN, UFRS, UFRJ, 

UFSC, UFMG, 

UFPA, UFBA, UFC, UFES, UFRPE, UFRRJ, 

UFTM, UFAM, UFU, UFCSPA, UFSJ 

Adultas 19 30,2 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

4.2 Fonte e técnica de coleta de dados 

 

O levantamento de dados é a fase da pesquisa realizada com intuito de recolher 

informações prévias sobre o campo de interesse. Ele se constitui de um dos primeiros passos de 

qualquer pesquisa científica e pode ser realizada de duas maneiras: pesquisa documental (ou de 

fontes primárias) e pesquisa bibliográfica (ou de fontes secundárias) (MARCONI; LAKATOS, 

2018). 

Para a pesquisa, a coleta de dados foi realizada através de pesquisa bibliográfica, ou 

seja, de fonte secundária. Os dados utilizados foram obtidos através do Levantamento Integrado 

de Governança Organizacional Pública - Ciclo 2018 – Aplicado pelo TCU e publicados 



58 
 

anualmente, utilizando-se os resultados individuais de cada uma das universidades selecionadas 

para o estudo. O levantamento integra as áreas de Tecnologia da Informação, Pessoas, 

Contratações e Governança Pública.  

Apesar de se tratar de dados secundários, serão utilizados os dados completos 

disponibilizados pelo TCU, onde constam as respostas das Instituições a serem analisadas, 

razão pela qual se faz necessária maior compreensão acerca da técnica e instrumento de coleta 

de dados.  

Conforme Anexo A, foi enviado pelo TCU um questionário para cada instituição com 

perguntas associadas a adoção de práticas de governança. A partir disso, as instituições 

participantes, deveriam assinalar as questões com uma opção dentre as seguintes: “não adota”, 

“há decisão formal ou plano para adotá-lo”, “adota em menor parte”, “adota parcialmente”, 

“adota em maior parte ou totalmente” e “não se aplica”. As assertivas do questionário, 

apresentavam boas práticas a serem adotadas para desenvolver a governança e gestão nas 

organizações. Assim, a maior adesão a essas práticas indicaria a possibilidade de também haver 

maior maturidade em governança e gestão. Dessa forma, o TCU atribuiu maior valor às 

respostas que indicavam maior adoção dos controles descritos em cada assertiva, e menor valor 

àquelas que apontavam menor adoção desses controles. O questionário utilizado pelo TCU tem 

predominância de perguntas fechadas, ordenadas em valor conforme quadro 7. 

 

Quadro 7 - Valores atribuídos as variáveis 

Ordenação de valor das categorias de resposta 

1º 
Não adota 

0 

Não se aplica (risco não tratado) 

2º Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-la 0,05 

3º Adota em menor parte 0,15 

4º 
Adota parcialmente 

0,5 

Não se aplica (risco medianamente tratado) 

5º 

Adota em grande parte ou totalmente 

1 Adota  

Não se aplica (risco controlado ou inexistente) 

                                         Fonte: Adaptado de TCU (2018). 

 

O relatório do TCU classifica os resultados em determinados níveis de capacidade, que 

demonstram o quão aderente à instituição está em relação a cada fator da pesquisa. Esses 
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estágios são apresentados de maneira porcentual e seus intervalos são visualizados no Quadro 

8. 

 

Quadro 8 - Estágios de Capacidade 

 

       Fonte: Adaptado de TCU (2018). 

 

A escala de valor das categorias de resposta, conforme apresentado no Quadro 7 

seguem descritos: 

 Não se aplica: De acordo com o TCU (2017), a categoria “Não se aplica” foi 

dividida em três possíveis opções de valoração conforme quadro 9. Em caso de 

resposta “não se aplica”, o respondente teve que informar se a inaplicabilidade era 

derivada de impedimento legal, de custo benefício desfavorável ou de outras razões, 

as quais foram explicitadas em texto livre e avaliadas individualmente pelos 

membros da equipe do TCU, podendo tais razões terem sido rejeitadas, diminuindo 

a nota da organização naquela questão com as seguintes interpretações: 

o Não se aplica (risco não tratado): “Não se aplica” sem evidências. 

o Não se aplica (risco medianamente tratado): Não há evidências suficientes para 

a não adoção do controle.  

o Não se aplica (risco controlado ou inexistente): Há evidências de que a 

organização conhece e entende o risco da não adoção do controle, mas não o aplica 

por impedimento legal, ou custo/benefício de implementação. 

 Não adota - A organização ainda não discutiu a adoção da prática; ou discutiu a 

adoção da prática, mas ainda não há decisão acerca da sua implementação na 

organização.  

 Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-la - A organização decidiu 

expressamente adotar a prática; ou iniciou a elaboração de um plano de ação que 

abrange o processo, o cronograma e os responsáveis pela implementação da prática 

(existem esboços do plano de ação ou parte dele); ou concluiu e aprovou a versão 

final do plano de ação, mas não iniciou a sua implementação. 
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 Adota em menor parte - para os casos em que a organização executa/aplica a 

prática: em fase de estudo experimental e/ou de projeto piloto; de forma 

assistemática (informal, depende do setor/pessoa que executa a atividade); de forma 

sistemática (padronizada e periódica) em pequena parte da organização (em até 

15% da organização); de forma sistemática para pequena parte dos colaboradores 

e/ou gestores (para até 15% dos colaboradores e/ou gestores); e/ou de forma 

sistemática em pequena parte das situações em que sua aplicação é possível (em até 

15% das situações);  

 Adota em maior parte ou totalmente - Para os casos em que o modelo foi definido 

e mais de 85% dos seus elementos foram implementados.  

 Adota parcialmente - para os casos em que a organização executa/aplica a prática: 

de forma sistemática em parte da organização (em 15% a 85% da organização); de 

forma sistemática para parte dos colaboradores e/ou gestores (para 15% a 85% dos 

colaboradores e/ou gestores); e/ou de forma sistemática em parte das situações em 

que sua aplicação é possível (em 15% a 85% das situações); e 

 Adota em maior parte ou totalmente - para os casos em que a organização 

executa/aplica a prática: de forma sistemática na maior parte da organização (em 

mais de 85% da organização); de forma sistemática para maior parte dos 

colaboradores e/ou gestores (para mais de 85% dos colaboradores e/ou gestores); 

e/ou de forma sistemática na maior parte das situações em que sua aplicação é 

possível (em mais de 85% das situações).  

O questionário foi composto por questões objetivas, tipo “única escolha”, sinalizadas 

com uma lista de alternativas mutuamente exclusivas que permitiam ao usuário a escolha de 

apenas um valor entre os apresentados.  

As questões foram classificadas em três categorias: (tipo M) Modelos: questões que 

abordam o estabelecimento de modelos na organização. Por exemplo: modelo de governança; 

modelo de gestão de riscos; modelo de gestão estratégica; (tipo A) Atividades: questões que 

envolvem a execução de atividades. Dizem respeito a ações de: divulgar, analisar, executar, 

realizar, acompanhar, controlar, identificar, avaliar, implantar, alocar, monitorar, assegurar, 

dentre outras; e (tipo E) Existência: questões que tratam especificamente da existência, na 

organização, de estratégia, planos, políticas e processos de trabalho definidos. Por exemplo: 

estratégia da organização; plano de TI; política de segurança da informação e política de 
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controle de acesso. As questões sobre existência de comitê gestor de segurança da informação, 

e de portfólio de projetos de TI também foram classificadas como tipo E 

Para a presente pesquisa serão utilizadas as respostas finais de apuração do 

levantamento de governança pública, após avaliação do TCU, para medir a correlação entre a 

Gestão de Riscos de TI e a governança corporativa. No entanto os dados originais dos 

respondentes (antes da avaliação) serão utilizados conjuntamente, nesse caso, para avaliar a 

adoção de práticas de gestão de riscos de TI sob a perspectiva das Instituições ante e pós 

avaliação do TCU e fazer comparativos. 

 

4.3  Procedimentos para análise de dados 

 

O processo de análise dos dados consiste em trabalhar com o material coletado, 

buscando tendências, padrões, relações e inferências. Diante do qual foi necessário utilizar 

métodos estatísticos a fim de se verificar o grau da adoção de práticas de Gestão de Riscos de 

TI pelas Universidades, bem como identificar a influência exercida no âmbito da Governança 

Corporativa das instituições. Assim, foi utilizada Estatística Descritiva simples combinada a 

métodos de análise de frequência, análise de tendência central e análise de dispersão para a 

interpretação das respostas relacionadas a Gestão de Riscos de TI. Essa análise inicial se 

utilizou de duas perspectivas de avaliação: A Perspectiva das Universidades enquanto 

autoavaliação e a avaliação das Universidades segundo a perspectiva TCU. 

Dentre os achados de pesquisa, foi explorado ainda a relação da maturidade das 

universidades quanto a idade e a região em que está inserida para determinar a adoção das 

práticas da gestão de Riscos de TI   

Para realizar a correlação entre as variáveis foram utilizadas todas as respostas do 

questionário que avaliam a Governança Pública sob a perspectiva do TCU correlacionando com 

as perguntas a respeito da Gestão de Riscos de TI. Uma correlação é uma forma de se verificar 

o relacionamento linear entre variáveis (FIELD, 2011). Para quantificar esse relacionamento 

foi utilizado o coeficiente de correlação linear de Spearman, adequado para variáveis ordinais. 

 

4.3.1 Coeficiente de Correlação de Spearman 

 

Para avaliar a influência da gestão de riscos de TI sob a Governança Corporativa, foi 

utilizada análise de correlação, utilizando correlação linear de Spearman. De acordo com Vieira 

(2010), o coeficiente de correlação de postos de Spearman permite identificar se há relação de 
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duas variáveis em uma função monótona (se um número aumenta, o mesmo acontece com o 

outro, ou vice-versa).  O teste de Significância do Coeficiente de Correlação de Spearman (r) é 

usado quando os dados trabalhados são ordinais ou quando as variáveis numéricas investigadas 

não possuem distribuição normal bidimensional.  

Para Triola (2014), o teste de Correlação de Postos de Spearman (ρ) é usado para 

associação de variáveis, trata-se de um teste não paramétrico que faz uso de postos amostrais 

formados por pares combinados. O resultado é analisado pelo valor do coeficiente de correlação 

(r) que, segundo Stevenson (2001), pode variar de -1,00 a +1,00, onde um coeficiente +1 

representa uma correlação positiva perfeita e -1,00 uma correlação negativa perfeita. Dessa 

forma, quanto mais aproximado de +1 for o valor de r maior será o relacionamento linear 

positivo entre as variáveis, caminhando em uma mesma direção. E quando mais aproximado de 

-1 for o r maior será o relacionamento linear negativo, tomando direções opostas. Já no caso de 

um coeficiente de correlação ser “0” é dito que não existe correlação linear entre as variáveis.  

O coeficiente ρ de Spearman foi escolhido para este estudo especialmente por medir a 

intensidade da relação entre variáveis ordinais, usando, em vez de o valor observado, apenas a 

ordem das observações. Deste modo, este coeficiente não é sensível a assimetrias na 

distribuição, nem à presença de outliers, não exigindo, portanto, que os dados provenham de 

populações normais.  

O objetivo de uma análise de correlação é verificar se existe relação entre duas 

variáveis, rejeitando a hipótese nula (Hₒ) que afirma que não existe relacionamento real entre 

as variáveis, e identificar a direção do relacionamento (positivo, negativo ou zero).  

Assim sendo, com o intuito de verificar se há indícios de não independência entre as 

variáveis, no caso analisado entre a Gestão de Riscos de TI, e a Governança Corporativa das 

Universidades Federais Brasileiras, o teste analisou as hipóteses: 

 Hₒ (Hipótese Nula) = Não há correlação linear entre as variáveis ao nível de 

significância especificado; 

 H1= Há correlação linear entre as variáveis. 

Uma fórmula para se calcular o coeficiente ρ de Spearman é dada por: 

 

 

 

(1) 
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Onde ρ = Coeficiente de correlação linear populacional e n = Coeficiente de correlação 

linear amostral. 
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5  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesta seção, serão apresentados os resultados da pesquisa realizada a partir dos dados 

coletados no Levantamento de Governança Integrada do TCU ciclo 2018. Inicialmente, serão 

apresentados resultados gerais das Universidades analisadas nesse relatório, utilizando 

Estatística Descritiva para explorar o desempenho das Universidades de acordo com avaliação 

do TCU e na perspectiva das Universidades enquanto autoavaliação.  

Em seguida serão utilizadas variáveis específicas de gestão de Riscos de TI para 

identificar a adoção destas práticas pelas Universidades. Na sequência será utilizado o 

coeficiente de correlação de Spearman para realizar análise da correlação entre variáveis e 

quantificar o relacionamento das variáveis, identificando possíveis influências. 

 

5.1 Análise exploratória do desempenho das universidades 

 

Neste primeiro momento foi utilizada Estatística Descritiva, com apresentação de 

medidas de tendência central e de dispersão conforme natureza da distribuição das variáveis 

(média, mediana, desvio padrão e percentis) para as características da amostra e valores de escore 

dos testes 

No levantamento integrado de Governança Organizacional Pública, objeto de estudo 

deste trabalho, foram identificadas pelo menos duas perspectivas de avaliação: O desempenho 

das Universidades na perspectiva do TCU e o desempenho das Universidades sob sua própria 

perspectiva de autoavaliação. No primeiro caso o TCU analisa as respostas das instituições de 

acordo com diversos critérios pré-estabelecidos e considera as informações de comprovação 

requeridas juntamente com as respostas ao questionário, aplicando deflatores (ou seja, dada a 

análise das comprovações, as respostas podem receber um coeficiente de correção e ter seu 

valor reduzido) quando for o caso. Para representar essa perspectiva foi utilizada na pesquisa a 

variável RESTCU. O segundo caso considera apenas as respostas das Universidades e sua 

perspectiva primária, onde foi adotada a variável RESIFES.  

Sob a perspectiva do TCU (RESTCU), considerando as 63 universidades 

respondentes, no ano de 2018, o percentual médio dos resultados do Levantamento Integrado 

de Governança Organizacional Pública foi de 37,74%, o que, segundo a classificação adotada 

apresentada no Quadro 9, aponta estágio de capacidade inicial-iniciando e desvio padrão igual 

à 0,150.  
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Sob a perspectiva das Universidades (RESIFES), considerando a mesma amostra, o 

percentual médio chegou à 49,18% apontando para o estágio de capacidade Intermediário e 

desvio padrão igual à 0,165. O quadro 11 apresenta um comparativo dos dados apresentados 

além de informações adicionais como valores mínimo e máximo de cada resposta e a média das 

variáveis (RESIFES/RESTCU).  

 

Tabela 1 – Comparativo avaliação TCU e autoavaliação das Universidades 

 Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

RESIFES 0,138 0,917 0,4918 0,1653 

RESTCU 0,088 0,848 0,3774 0,1502 

Média   1,3031  

                                 Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Os resultados apresentados denotam que há uma discrepância entre a avaliação 

realizada pelo TCU e a auto avaliação das Universidades quanto a sua capacidade de adoção 

das práticas de governança corporativa. Ao se calcular a média das médias, conclui-se que a 

contraposição apresentada pelas Universidades em relação ao TCU é de 30,31% para mais, em 

média. Infere-se que a diferença apresentada se dá por uma tendência natural de as 

Universidades Superestimarem seus processos de Gestão e Governança, visto que foi um 

fenômeno percebido em todas as 63 Instituições analisadas. 

Como será observado, em todo o Universo das Instituições analisadas, há, na 

perspectiva das Universidades uma supervalorização quanto ao seu grau de maturidade em 

Governança Corporativa em comparativo com a avaliação do TCU. Vale destacar que todas as 

análises a serem realizadas nos próximos capítulos tratam apenas da avaliação na perspectiva 

do TCU. 

Um comparativo por instituição, que demonstra um comparativo entre as avaliações 

do TCU e auto avaliação das IFES é apresentado no Gráfico 1.  
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Gráfico 1 - Avaliação do TCU x Autoavaliação IFES por Instituição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fonte: Elaborado pela autora 
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5.2 Adoção das práticas de Gestão de Riscos de TI pelas Universidades 

A avaliação da adoção das práticas de gestão de riscos de TI pelas Universidades foi 

realizada considerando-se as perguntas a respeito da adoção de práticas de Gestão de Riscos de 

TI e segurança da Informação utilizando fatores para relacionamento.  

Das 63 Instituições respondentes, a média aritmética geral a respeito da gestão de 

Riscos considerando a gestão de Riscos em sentido mais específico, ou seja, as questões que 

tratam da gestão de riscos de TI nos processos de negócio das Instituições (Questões 4241 e 

4142, conforme anexo A) foi de 18,89%, o que, segundo a classificação adotada, aponta estágio 

de capacidade inicial-iniciando. O desvio padrão foi de 0,233. 

Para afeitos de análise da Gestão de Riscos de TI englobando questões e aspectos sobre 

segurança de tecnologia da informação (Questões 4241 e 4142, 4251, 4252, 4253, 4254, 4261, 

4262, 4263 e 4264 conforme anexo A) O percentual médio foi de 33,13%, também classificado 

em estágio inicial-iniciando. Pode-se perceber que as Instituições apresentam maior maturidade 

quanto aos aspectos relacionados à Segurança da Informação, no entanto ambos necessitam 

evoluir seus estágios de capacidade, visto que para ambas avaliações foi considerada uma escala 

de 100%. A Tabela 2 apresenta um comparativo dos dados descritos.  

 

Tabela 2 – Estatística Descritiva Gestão de Riscos e Segurança da Informação 

 Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Mgrti 0,00 1,00 0,1889 0,2333 

MgrtiSeg 0,01 0,95 0,3313 0,2352 

                                                    Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Foi realizada uma análise comparativa da avaliação da gestão de Riscos de TI 

considerando a escala de maturidade demonstrada no quadro 6. As Instituições que 

apresentaram melhor desempenho foram as Instituições de idades intermediárias entre 21 e 60 

anos de fundação tanto para a gestão de Riscos de TI como para a Gestão de Riscos de TI 

combinada à Segurança da Informação. Estas Instituições apresentaram índice percentual de 

24,55% e 37,70%, respectivamente, ambas em estágio de capacidade Inicial – Iniciando. As 

informações descritas podem ser visualizadas no Gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Gestão de Riscos relacionada a escala de maturidade das IFES 

 

                   Fonte: Elaborado pela Autora 

 

O Gráfico 3 representa o percentual de avaliação da Gestão de Riscos de TI por região 

considerando ainda o número de Universidades por região analisadas. A avaliação considerou 

a gestão de Riscos de TI em sentido estrito, ou seja, o percentual médio obtido através das 

perguntas do questionário relacionadas a gestão de riscos de TI (4241 e 4242) representado aqui 

pela variável “Mgrti”. Outra abordagem analisada foi utilizar a Gestão de Riscos de TI 

combinada à Segurança da Informação. Para isso foram utilizadas as questões (4241, 4242, 

4251, 4252, 4253, 4254, 4261, 4262, 4263, 4264) representado pela variável “MgrtiSeg”.  

Como pode ser observado, a região Centro-Oeste é a que possui o menor número de 

Universidades quantitativamente (apenas cinco), no entanto, é a região que apresenta as mais 

altas médias de avaliação com 42% e 42,9%, em uma escala de 100%. Ou seja, mesmo 

apresentando os melhores índices, expõe ainda um estágio de capacidade Intermediário de 

acordo com o Quadro 8. Nas demais regiões os resultados são ainda menores, possuindo o nível 

de capacidade Inicial, sendo a região Norte a que apresenta menor percentual de adoção com 

relação a Gestão de Riscos de TI e a Região Sudeste a apresentar menor percentual na adoção 

de práticas de gestão de Riscos de TI combinada a segurança da Informação.  
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Gráfico 3 - Avaliação da Gestão de Riscos por Região 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Pode-se perceber que há muito o que se evoluir com relação as práticas de Gestão de 

Riscos de TI em todas as regiões analisadas, visto que a região que apresentou melhores 

percentuais, região Centro Oeste, ainda se encontra no estágio de capacidade Intermediário para 

as duas variáveis de Gestão de Riscos de TI analisadas. Os resultados denotam, de maneira 

geral, a incapacidade de se implementar estratégias convenientes e gerir os Riscos de TI por 

parte das Instituições Analisadas. 

 

5.3 Aplicação do Coeficiente de Correlação de Spearman 

 

O Coeficiente de correlação linear de Spearman foi utilizado em dois momentos. 

Inicialmente para avaliar a concordância entre o Índice de Governança (IGG) adotado pelo TCU 

e a média aritmética das questões do questionário (RESULT) utilizado para a presente pesquisa. 

Ambos representam a Governança Corporativa das Instituições e se utilizam dos mesmos 

dados, no entanto utilizam formas diferentes de cálculo. A Tabela 3 apresenta a matriz de 

correlação das variáveis descritas. 
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Tabela 3 – Correlação RESULT x IGG 

Variáveis 
Variáveis 

Result IGG 

Result 1 
0,950 

(0,000) 

IGG 
  

1 
  

                                                 Fonte: Elaborado pela autora 

 

Analisando-se a correlação entre as variáveis RESULT e IGG foi obtido o valor 0,950, 

representando uma correlação positiva muito alta, existindo assim a tendência de que ambos 

variem de maneira análoga. O Gráfico 4 apresenta a disposição desses valores, acompanhada 

da linha de tendência. 

 

Gráfico 4 - Gráfico de dispersão RESULT x iGG 

 

                                              Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

A partir da dispersão dos valores de cada universidade, no Gráfico 4, comprova-se 

visualmente que as variáveis estão fortemente relacionadas. 

O Coeficiente de correlação linear de Spearman foi utilizado ainda para medir a 

correlação entre a Gestão de Riscos de TI e a Governança Corporativa das Universidades e 

verificar se existe influência entre as variáveis.   

A Tabela 4 apresenta a matriz de correlação da variável MgrtiSeg que representa o 

percentual médio das questões que englobam a Gestão de Riscos de TI e Gestão de Segurança 
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da Informação com a variável RESULT que corresponde à o percentual médio geral da 

Governança Corporativa das IFES analisadas. 

 

Tabela 4–Correlação Gestão de Riscos de TI e RESULT 

Variáveis 
Variáveis 

MgrtiSeg RESULT 

MgrtiSeg 1 
0,461 

(0,000) 

RESULT 
  

1 
  

                                                Fonte: Elaborado pela autora 

 

Analisando a correlação de MgrtiSeg e RESULT foi obtido o valor 0,461 

representando correlação significativa a 1% e demonstrando que as variáveis estão 

positivamente correlacionadas (valor moderado). 

 

Gráfico 5 - Dispersão RESULT x MgrtiSeg 

 

                             Fonte: Elaborado pela autora 

 

De acordo com o Gráfico 4, percebe-se que existe uma associação linear positiva fraca, 

no entanto pode-se considerar significativa, ao se analisar a natureza dos elementos analisados 

e atestar que universidades com maiores resultados em Gestão de Riscos de TI também possuem 

melhores resultados quanto a governança corporativa.  
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Para medir a adesão das práticas de Gestão de Riscos de TI pelas Universidades foram 

utilizadas as respostas relacionadas a estes fatores presentes no levantamento do TCU. Foram 

identificadas quais variáveis representavam a gestão de Riscos de TI e gerada a média aritmética 

das respostas. A Matriz de correlações apresentada na Tabela 5, representa as variáveis 

utilizadas. A variável Mgrti diz respeito a Gestão de Riscos de TI, a variável RespSeg representa 

as perguntas relacionadas aos papéis e responsabilidades da Segurança da Informação e a 

variável ProcGestSeg retrata as perguntas relacionadas ao processo de Gestão de Segurança da 

Informação. 

 

Tabela 5 – Matriz de Correlação das principais variáveis da pesquisa 

Variáveis 
Variáveis 

Result MgrTI RespSeg ProcGestSeg 

Result 1 
0,481 0,396 0,405 

(0,000) (0,001) (0,001) 

MgrTI 
  

1 
0,337 0,502 

  (0,007) (0,000) 

RespSeg 
   1 

0,475 

   (0,000) 

ProcGestSeg 
     1 
      

    Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os valores entre parênteses representam o nível descritivo do teste e os valores 

acima são as correlações. Avaliando a correlação entre as variáveis RESULT, Mgrti, 

RespSeg e ProcGestSeg foram obtidas 16 combinações. Como pode ser observado, todas 

as combinações apresentam nível de significância com probabilidade de erro de 1% (α = 

0,01), onde a maior correlação foi de 0,481 atestando significativa correlação entre a gestão 

de Riscos de TI e a Governança Corporativa das IFES.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho buscou realizar uma análise da adoção das práticas de Gestão de Riscos 

de TI e medir a correlação desta com a Governança Corporativa nas universidades brasileiras 

através da identificação dos resultados apresentados no relatório do ano de 2018. 

Para atender ao objetivo específico “Avaliar o grau de aderência às práticas de Gestão 

de Riscos de TI por parte das Universidades constantes da amostra tendo como base o 

levantamento integrado de Governança Pública”, foram realizadas diversas análises estatísticas 

que buscavam apresentar tendências e o perfil das Universidades Brasileiras quanto ao objetivo 

proposto. De maneira geral, foi identificado que as Universidades Brasileiras e o TCU avaliam 

de forma diferente a adoção das práticas de Governança pelas IFES. Isto é possível porque após 

a resposta ao questionário por parte das Instituições, o TCU aplica deflatores de acordo com as 

comprovações enviadas pelas Universidades. Desta forma é possível perceber duas perspectivas 

de adoção dos controles: A perspectiva do TCU e a perspectiva das Universidades. Isso 

demonstra que se faz necessário maior conhecimento e comunicação entre as Universidades e 

o TCU contribuindo para um maior entendimento e difusão da Cultura de Governança.  

Analisando os resultados de 2018 por região, para a avaliação das práticas de Gestão 

de Riscos, percebe-se que a região Centro-Oeste possui um menor número de universidades 

(apenas 5), porém apresenta os melhores resultados. A região sudeste que conta com o maior 

número de Instituições possui o menor percentual de adoção das práticas considerando apenas 

a Gestão de Riscos. Ou seja, reforça-se que existe a necessidade de desenvolvimento de ações 

e projetos que possam auxiliar essas instituições a aprimorarem a sua capacidade em Gestão de 

Riscos de TI e Governança Corporativa. 

Para o atendimento do objetivo específico “Verificar se existe relação entre as práticas 

de Gestão de Riscos de TI e a governança corporativa, das Universidades constantes da amostra, 

de acordo com as definições operacionais adotadas para as variáveis” foi realizado o cálculo do 

coeficiente de Spearman entre os fatores associados e demonstrado que existe correlação 

positiva entre eles. Isso mostra que os resultados corporativos das universidades (governança 

corporativa) estão associados a desenvolvimento de práticas de Gestão de Riscos de TI, e que 

é necessário que se haja despendimento de recursos para o alcance dos objetivos institucionais. 

As análises e correlações apresentadas atendem ao objetivo específico “Verificar se a 

eventual relação existente confirma a assertiva de que as Universidades Federais Brasileiras 

que adotam práticas de Gestão de Riscos de TI apresentam melhor desempenho quanto a 

Governança Corporativa” e como visto a assertiva foi confirmada.  
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Em vista disso, este trabalho poderá contribuir com desenvolvimento das 

universidades e bibliograficamente sobre a Gestão de Riscos de TI e a Governança Corporativa. 
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ANEXO A - INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 

Tribunal de Contas da União  

Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado 

Perfil de Governança e Gestão Públicas – Ciclo 2018 (TC 015.268/2018-7) 

 

1000. Liderança 

1100. Liderança 

1110. Estabelecer o modelo de governança da organização 
1111. A estrutura interna de governança da organização está definida. (tipo M) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) a organização dispõe de conselho ou colegiado superior 

b) a organização dispõe de auditoria interna 

c) a organização dispõe de corregedoria 

d) a organização dispõe de ouvidoria 

e) a organização dispõe de comissão ou comitê interno de ética e de conduta 

f) as responsabilidades dos membros da estrutura interna de governança da organização estão definidas 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Auditoria interna; Conselho ou 

Colegiado Superior; Corregedoria; Estrutura interna de governança da organização; Organização; Ouvidoria. 
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1112. Há segregação de funções para tomada de decisões críticas. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) as decisões críticas que demandam segregação de funções estão identificadas 

b) diretrizes e critérios para segregação de funções estão definidos, a exemplo da matriz RACI 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Diretriz; Matriz RACI; Segregação 

de funções. 

 

1120. Gerir o desempenho da alta administração. 

1121. A seleção de membros da alta administração é feita com base em critérios e procedimentos 

estabelecidos. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) diretrizes e critérios para seleção de membros da alta administração da organização estão definidos 

b) a organização verifica o cumprimento de critérios estabelecidos, quando do ingresso de componente da alta 

administração 

c) a organização verifica se há impedimentos legais decorrentes de sanções administrativas, eleitorais ou penais, 

quando do ingresso de componente da alta administração 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Alta Administração; Diretrizes e 

critérios para seleção de membros da alta administração; Estabelecer; Organização. 
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1122. O desempenho de membros da alta administração é avaliado. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) membros da alta administração que apresentam desempenho superior recebem algum tipo de reconhecimento 

b) diretrizes e critérios para avaliação de desempenho de membros da alta administração da organização estão 

definidos 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Alta Administração; Avaliação de 

desempenho de membros da alta administração; Diretriz; Organização; Práticas de reconhecimento. 
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1130. Zelar por princípios de ética e conduta. 

1131. Código de ética e de conduta aplicável aos membros de conselho ou colegiado superior da 

organização está estabelecido. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) os membros do conselho ou colegiado superior da organização são regidos por código de ética e de conduta a 

eles aplicável 

b) os membros do conselho ou colegiado superior estão sujeitos ao juízo de comissão ou comitê de ética interno ou 

externo à organização 

c) estão estabelecidos controles para reduzir a ocorrência de desvios éticos e de conduta por parte de membros do 

conselho ou colegiado superior 

d) a corregedoria instaurou, nos últimos dois anos, processos para apurar possíveis violações ao código de ética e 

de conduta por parte de membros do conselho ou colegiado superior 

e) o código de ética e de conduta disciplina o recebimento de presentes por parte dos membros do conselho ou 

colegiado superior 

f) o código de ética e de conduta disciplina a participação em eventos externos por parte dos membros do conselho 

ou colegiado superior, quando tais eventos são promovidos pelo setor privado 

g) o código de ética e de conduta aplicável aos membros do conselho ou colegiado superior estabelece padrões 

para relacionamento com o setor privado (a exemplo de fornecedores ou setor regulado) 

h) existem ações concretas de promoção da ética realizadas pelos membros do conselho ou colegiado superior 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Código de ética e de conduta; 

Comitê ou comissão de ética; Conselho ou Colegiado Superior; Corregedoria; Estabelecer; Organização. 
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1132. Código de ética e de conduta aplicável aos membros da alta administração da organização está 

estabelecido. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) os membros da alta administração da organização são regidos por código de ética e de conduta a eles aplicável 

b) os membros da alta administração estão sujeitos ao juízo de comissão ou comitê de ética interno ou externo à 

organização 

c) estão estabelecidos controles para reduzir a ocorrência de desvios éticos e de conduta por parte de membros da 

alta administração 

d) a corregedoria instaurou, nos últimos dois anos, processos para apurar possíveis violações ao código de ética e 

de conduta por parte de membros da alta administração 

e) o código de ética e de conduta disciplina o recebimento de presentes por parte dos membros da alta 

administração 

f) o código de ética e de conduta disciplina a participação em eventos externos por parte dos membros da alta 

administração, quando tais eventos são promovidos pelo setor privado 

g) o código de ética e de conduta aplicável aos membros da alta administração estabelece padrões para 

relacionamento com o setor privado (a exemplo de fornecedores ou setor regulado) 

h) existem ações concretas de promoção da ética realizadas pelos membros da alta administração 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Alta Administração; Código de 

ética e de conduta; Comitê ou comissão de ética; Corregedoria; Estabelecer; Organização. 
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1133. Os casos de conflito de interesse, envolvendo membro de conselho ou colegiado superior, são 

identificados e tratados. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) há obrigatoriedade de que os membros de conselho ou colegiado superior manifestem e registrem situações que 

possam conduzir a conflito de interesse 

b) a organização dispõe de instrumentos de apoio ao tratamento de situações que possam conduzir a conflito de 

interesse de membro de conselho ou colegiado superior 

c) há indicação de instância formalmente responsável pelo acompanhamento e avaliação de situações de conflito de 

interesse envolvendo membros de conselho ou colegiado superior 

d) a organização verifica as vedações relacionadas a conflito de interesse, quando do ingresso de membros de 

conselho ou colegiado superior 

e) denúncias recebidas quanto a conflito de interesse envolvendo membro de conselho ou colegiado superior são 

analisadas em processo específico 

f) denúncias recebidas quanto a nepotismo envolvendo membro de conselho ou colegiado superior são analisadas 

em processo específico 

g) há rotina estabelecida para identificar e tratar eventuais casos de nepotismo envolvendo membro de conselho ou 

colegiado superior 

h) os membros de conselho ou colegiado superior encaminham a sua situação patrimonial e de participação 

societária periodicamente 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Conflito de interesse; Conselho 

ou Colegiado Superior; Organização; Processo de trabalho. 
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1134. Os casos de conflito de interesse, envolvendo membro da alta administração, são identificados 

e tratados. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) há obrigatoriedade de que os membros da alta administração manifestem e registrem situações que possam 

conduzir a conflito de interesse 

b) a organização dispõe de instrumentos de apoio ao tratamento de situações que possam conduzir a conflito de 

interesse de membro da alta administração 

c) há indicação de instância formalmente responsável pelo acompanhamento e avaliação de situações de conflito de 

interesse envolvendo membros da alta administração 

d) a organização verifica as vedações relacionadas a conflito de interesse, quando do ingresso de membros da alta 

administração 

e) denúncias recebidas quanto a conflito de interesse envolvendo membro da alta administração são analisadas em 

processo específico 

f) denúncias recebidas quanto a nepotismo envolvendo membro da alta administração são analisadas em processo 

específico 

g) há rotina estabelecida para identificar e tratar eventuais casos de nepotismo envolvendo membro à alta 

administração 

h) os membros da alta administração encaminham a sua situação patrimonial e de participação societária 

periodicamente 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Alta Administração; Conflito de 

interesse; Organização; Processo de trabalho. 
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2000. Estratégia 

2100. Estratégia 

2110. Gerir os riscos da organização. 
2111. O modelo de gestão de riscos da organização está estabelecido. (tipo M) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) a política institucional de gestão de riscos está definida 

b) o processo institucional de gestão de riscos está definido 

c) diretrizes e limites para exposição a risco estão definidos 

d) critérios de avaliação de riscos institucionais estão definidos 

e) critérios de avaliação de riscos de fraude e corrupção estão definidos 

f) o modelo de gestão de riscos da organização é divulgado 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Avaliação de riscos; Diretriz; 

Estabelecer; Exposição ; Gestão de riscos; Organização; Política de gestão de riscos; Processo de trabalho; Risco. 
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2112. Os riscos considerados críticos para a organização são geridos. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) processos considerados críticos para o alcance dos objetivos institucionais estão identificados 

b) ativos desses processos considerados críticos (p. ex. tecnologias, informações, pessoas) estão identificados 

c) riscos que podem afetar o alcance dos objetivos institucionais (riscos considerados críticos) estão identificados, 

analisados e avaliados 

d) a organização informa os membros das instâncias superiores de governança acerca de riscos considerados 

críticos 

e) a organização implantou controles internos para tratar riscos considerados críticos para o alcance de seus 

objetivos 

f) a organização implantou controles internos para tratar riscos considerados críticos para a prevenção de casos de 

fraude e corrupção 

g) a organização estabeleceu controles de detecção de transações incomuns, por meio de técnicas de análise de 

dados e/ou outras ferramentas tecnológica 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Análise de riscos; Controles 

internos; Gestão de riscos; Instância de governança; Objetivo; Objetivos estratégicos; Organização; Processo de 

trabalho; Risco. 
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2113. Controles detectivos de possíveis situações de fraude e corrupção estão estabelecidos. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) a organização possui sistema que gera automaticamente indicadores de situações de fraude e corrupção (red 

flags) 

b) as situações sinalizadas pelos indicadores do tipo red flags são avaliadas e tratadas automaticamente 

c) a organização promove incidentalmente a detecção de atividades fraudulentas por meio de técnicas de análise de 

dados e outras ferramentas tecnológicas (data mining, data matching e data analytics) 

d) a organização documenta as técnicas desenvolvidas e implementadas na detecção de fraude e corrupção 

e) a organização testa e registra o desempenho das técnicas de detecção de fraude e corrupção, a fim de melhorá-

las e eliminar os controles ineficientes 

f) a documentação dos controles detectivos contempla o planejamento do processo, os controles específicos, os 

papéis e responsabilidades pela implementação, pelo monitoramento, pela apuração, pela comunicação e pelos 

recursos tecnológicos requeridos 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Alta Administração; Conselho ou 

Colegiado Superior; Dados Abertos; Diretriz; Estabelecer; Informação; Organização. 
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2120. Estabelecer a estratégia da organização 

2121. O modelo de gestão estratégica da organização está estabelecido. (tipo M) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) o modelo contempla a etapa de formulação da estratégia 

b) o modelo contempla a etapa de monitoramento da estratégia 

c) o modelo contempla a etapa de avaliação da estratégia 

d) o modelo contempla a etapa de comunicação da estratégia 

e) o modelo explicita as responsabilidades dos envolvidos na formulação e gestão da estratégia 

f) o modelo explicita as diretrizes para desdobramento da estratégia 

g) o modelo explicita como a estratégia é avaliada, visando a comunicação de resultados à sociedade, o ajuste da 

estratégia às mudanças de contexto e a sua melhoria 

h) o modelo explicita as diretrizes para revisão periódica da estratégia 

i) o modelo explicita que o plano estratégico produzido se constitui da formalização de, no mínimo, objetivos, 

indicadores, metas, iniciativas estratégicas e responsáveis 

j) o modelo explicita os critérios para seleção e priorização de iniciativas estratégicas 

k) o modelo orienta acerca do alinhamento da estratégia da organização com políticas e diretrizes nacionais 

l) o modelo explicita as diretrizes para envolvimento de partes interessadas internas e externas à organização na 

formulação e gestão da estratégia 

m) o modelo orienta acerca de mecanismos de articulação e coordenação de iniciativas estratégicas que envolvem 

outras organizações 

n) o processo efetivamente praticado de gestão da estratégia é aderente ao modelo existente 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Diretriz; Diretrizes nacionais; 

Estabelecer; Estratégia; Gestão; Indicador; Iniciativas estratégicas; Meta; Modelo; Modelo de Gestão Estratégica; 

Objetivo; Objetivos estratégicos; Organização; Parte interessada; Política; Processo de trabalho. 
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2122. A estratégia da organização está definida. (tipo E) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) a missão, a visão e os valores da organização estão definidos 

b) os objetivos estratégicos da organização estão definidos 

c) indicadores e metas de desempenho da estratégia estão definidos 

d) as iniciativas estratégicas prioritárias estão definidas 

e) as pessoas ou unidades responsáveis pela realização das iniciativas estratégicas estão formalmente designadas 

f) a estratégia está alinhada às políticas e diretrizes nacionais 

g) as instâncias internas de governança participaram da formulação da estratégia 

h) a organização mantém instrumentos voltados à promoção do processo decisório baseado em evidências 

i) na formulação da estratégia, foram considerados os anseios das partes interessadas externas (p. ex. sociedade) 

j) a estratégia da organização está atualizada 

k) a estratégia é divulgada entre os servidores/funcionários 

l) o plano estratégico em vigor está publicado na internet, em formato que permite a sua compreensão pelos 

diversos setores da sociedade. URL do Plano Estratégico: _____________________________________ 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Diretrizes nacionais; Estratégia; 

Indicador; Iniciativas estratégicas; Instância de governança; Meta; Modelo de Gestão Estratégica; Objetivos 

estratégicos; Organização; Parte interessada; Política; Processo de trabalho. 

 

2123. Os principais processos estão identificados e mapeados. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) os principais processos finalísticos de negócio estão mapeados 

b) o processo de planejamento estratégico está mapeado 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Objetivos estratégicos; Processo 

de trabalho; Processos de negócio. 
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2124. As demandas das partes interessadas estão identificadas, mapeadas e priorizadas. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) as políticas e diretrizes nacionais (definidas em lei) são objetivamente avaliadas 

b) as demandas dos órgãos governantes superiores (definidas em decretos, resoluções, instruções normativas, 

portarias etc.) são objetivamente avaliadas 

c) as demandas dos órgãos de controle (definidas em decisões, decretos, resoluções, portarias etc.) são 

objetivamente avaliadas 

d) as expectativas da sociedade são objetivamente avaliadas 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Diretrizes nacionais; Órgão 

governante superior; órgãos de controle; Parte interessada; Política. 

 

2130. Promover a gestão estratégica 

2131. A alta administração estabeleceu modelo de gestão dos processos finalísticos. (tipo M) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) indicadores de processos finalísticos estão definidos 

b) a validade, suficiência e relevância dos indicadores é avaliada 

c) os processos finalísticos são analisados e mapeados 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Alta Administração; Análise de 

riscos; Estabelecer; Gestão; Indicador; Modelo; processos finalísticos. 
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2132. A alta administração monitora o desempenho da gestão dos processos finalísticos. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) os indicadores estão implantados 

b) o alcance das metas é avaliado periodicamente 

c) a aferição dos indicadores é avaliada pela auditoria interna 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Alta Administração; Auditoria 

interna; Gestão; Indicador; Meta; processos finalísticos. 

 

2133. A alta administração estabeleceu modelo de gestão de pessoas. (tipo M) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) a alta administração segregou as funções críticas relativas à área de gestão de pessoas 

b) a alta administração recebe apoio de corpo colegiado (p.ex. comitê composto por integrantes dos diversos 

setores da organização) formalmente responsável por auxiliá-la na tomada de decisões estratégicas relativas à 

gestão de pessoas 

c) a alta administração definiu as responsabilidades dos envolvidos no processo de planejamento da força de 

trabalho 

d) a alta administração: _____________________________________ 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Alta Administração; Área de 

gestão de pessoas; Estabelecer; Funções críticas; Gestão de pessoas; Modelo; Objetivos estratégicos; 

Organização; Planejamento da força de trabalho; Processo de trabalho; Segregação de funções. 
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2134. A alta administração monitora o desempenho da gestão de pessoas. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) a organização estabeleceu objetivos, indicadores e metas para a gestão de pessoas 

b) a organização divulga os objetivos, indicadores e metas para a gestão de pessoas 

c) a organização acompanha a execução dos planos vigentes quanto ao alcance das metas estabelecidas, a fim de 

corrigir desvios 

d) a organização coleta e analisa os dados necessários à medição de desempenho da área de gestão de pessoas 

e) a organização disponibiliza relatórios de medição de desempenho relativos à área de gestão de pessoas 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Alta Administração; Área de 

gestão de pessoas; Estabelecer; Gestão de pessoas; Indicador; Medição de desempenho; Meta; Objetivo; 

Organização. 
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2135. A alta administração estabeleceu modelo de gestão de tecnologia da informação. (tipo M) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) a organização define as diretrizes para o planejamento de tecnologia da informação 

b) a organização define as diretrizes para gestão de riscos de tecnologia da informação 

c) a organização define os papéis e responsabilidades da área de gestão de tecnologia da informação 

d) a organização designa responsáveis de cada área de negócio para a gestão dos respectivos sistemas 

informatizados 

e) a organização dispõe de comitê de tecnologia da informação composto por representantes de áreas relevantes 

da organização 

f) o comitê de tecnologia da informação realiza as atividades previstas em ato constitutivo 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Alta Administração; Área de 

gestão de tecnologia da informação; Área de negócio; Atividades; Comitê de tecnologia da informação; Diretriz; 

Estabelecer; Gestão; Gestão de riscos; Modelo; Organização; Planejamento de TI; Sistema informatizado ou 

sistema automatizado; TI (Tecnologia da Informação). 
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2136. A alta administração monitora o desempenho da gestão de tecnologia da informação. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) a organização define as diretrizes para avaliação do desempenho dos serviços de tecnologia da informação 

b) a organização estabeleceu objetivos, indicadores e metas para a gestão de tecnologia da informação 

c) a organização divulga os objetivos, indicadores e metas para a gestão de tecnologia da informação 

d) a organização acompanha a execução dos planos vigentes quanto ao alcance das metas estabelecidas, a fim de 

corrigir desvios 

e) a organização coleta e analisa os dados necessários à medição de desempenho da área de gestão de tecnologia 

da informação 

f) a organização disponibiliza relatórios de medição de desempenho relativos à área de gestão de tecnologia da 

informação 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Alta Administração; Área de 

gestão de tecnologia da informação; Diretriz; Estabelecer; Gestão; Indicador; Medição de desempenho; Meta; 

Objetivo; Organização; Serviço de TI; TI (Tecnologia da Informação). 
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2137. A alta administração estabeleceu modelo de gestão de contratações. (tipo M) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) a organização define as diretrizes para as contratações (terceirização, compras, compras conjuntas, estoques, 

sustentabilidade) 

b) a organização define os papéis e responsabilidades da área de gestão de contratações 

c) a organização define a delegação de competências para as contratações 

d) a organização segregou as funções críticas relativas à área de gestão de contratações 

e) a alta administração recebe apoio de corpo colegiado (p.ex. comitê composto por integrantes dos diversos 

setores da organização) na tomada de decisões estratégicas relativas às contratações 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Alta Administração; Área de 

gestão de contratações; Delegação de competências; Diretriz; Diretrizes de estoques; Diretrizes de 

sustentabilidade; Diretrizes para compras conjuntas; Diretrizes para terceirização; Estabelecer; Funções críticas; 

Modelo de gestão de contratações; Objetivos estratégicos; Organização; Segregação de funções. 
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2138. A alta administração monitora o desempenho da gestão de contratações. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) a organização estabeleceu objetivos, indicadores e metas para a gestão de contratações 

b) a organização divulga os objetivos, indicadores e metas para a gestão de contratações 

c) a organização acompanha a execução dos planos vigentes quanto ao alcance das metas estabelecidas, a fim de 

corrigir desvios 

d) a organização coleta e analisa os dados necessários à medição de desempenho da área de gestão de 

contratações 

e) a organização disponibiliza relatórios de medição de desempenho relativos à área de gestão de contratações 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Alta Administração; Área de 

gestão de contratações; Estabelecer; Gestão; Indicador; Medição de desempenho; Meta; Objetivo; Organização. 
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3000. Accountability 

3100. Accountability 

3110. Promover transparência, responsabilidade e prestação de contas. 
3111. O modelo de transparência está estabelecido. (tipo M) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) a organização dispõe de canais de comunicação para acesso, solicitação e recebimento de informações 

b) a organização dispõe de controles e mecanismos de asseguração da qualidade das informações prestadas 

c) diretrizes, critérios e limites para abertura de dados e acesso a informação estão definidos 

d) a organização divulga a agenda dos membros de conselho ou colegiado superior, em especial quanto a seu 

registro e publicidade 

e) a organização divulga a agenda dos membros da alta administração, em especial quanto a seu registro e 

publicidade 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Dados Abertos; Diretriz; 

Estabelecer; Informação; Organização; Transparência. 

 



98 
 

3112. O modelo de prestação de contas diretamente à sociedade está estabelecido. (tipo M) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) diretrizes, critérios e limites para relacionamento com partes interessadas (internas e externas à organização) 

estão definidos 

b) a satisfação das partes interessadas com as informações prestadas é avaliada 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Diretriz; Estabelecer; Modelo; 

Organização; Parte interessada; Prestação de contas à sociedade. 

 

3113. O modelo de responsabilização está estabelecido. (tipo M) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) existe informação clara para os gestores de suas responsabilidades 

b) houve alguma sanção interna nos últimos dois anos originadas em denúncias recebidas pelo canal oficial 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Estabelecer; Gestor; Informação; 

Modelo; Responsabilização (Accountability). 
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3114. O canal de denúncias e representações está estabelecido. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) a organização dispõe de canais para apresentação e acompanhamento de denúncias e representações 

b) diretrizes para recebimento, tratamento e acompanhamento de denúncias e representações estão definidas 

c) o canal de denúncias é divulgado para o público interno 

d) o canal de denúncias é divulgado para o público externo 

e) os canais existentes permitem o recebimento de denúncias ou representações anônimas 

f) o processo de tratamento da denúncia possui mecanismos de proteção à identidade do denunciante 

g) as denúncias são tratadas sigilosamente até decisão definitiva sobre a matéria 

h) as denúncias e representações contra a alta administração são destinadas a uma instância superior, a exemplo 

de conselhos de administração ou órgãos colegiados 

i) as denúncias e representações recebidas são analisadas em processo específico 

j) houve alguma sanção nos últimos 2 anos originadas em denúncias recebidas pelo canal oficial 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Alta Administração; Diretriz; 

Estabelecer; Organização; Processo de trabalho. 
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3115. A organização publica conjuntos de dados de forma aderente aos princípios de dados abertos. 

(tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) plano de dados abertos da organização está elaborado 

b) o conteúdo mínimo, conforme o §1º do artigo 8º da LAI, é publicado em formato aberto 

c) ao menos o conteúdo mínimo, conforme o §1º do artigo 8º da LAI, é divulgado 

d) a organização divulga o catálogo de informações às quais espontaneamente se compromete a dar transparência 

ativa, por serem de interesse público 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Catálogo de informações; 

Conjunto de dados; Dados Abertos; Formato aberto; LAI; Organização; Princípios de dados abertos; 

Transparência. 
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3120. Assegurar a efetiva atuação da auditoria interna. 

3121. A organização definiu o estatuto da auditoria interna. (tipo E) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) o estatuto da auditoria interna confere amplo acesso a documentos e informações 

b) o estatuto da auditoria interna confere define regras de reporte e monitoramento dos resultados dos trabalhos de 

auditoria 

c) o estatuto define que a auditoria interna se reporta funcionalmente à mais alta instância interna de governança 

d) o estatuto atribui à auditoria interna a competência para avaliar a eficácia e contribuir para a melhoria dos 

processos de governança 

e) o estatuto atribui à auditoria interna a competência para avaliar a eficácia e contribuir para a melhoria dos 

processos de gestão de riscos 

f) o estatuto atribui à auditoria interna a competência para avaliar a eficácia e contribuir para a melhoria dos 

processos de controle 

g) o estatuto contém vedação de que os auditores internos participem em atividades que possam caracterizar 

cogestão 

h) o estatuto atribui à auditoria interna a competência para avaliar a eficácia e contribuir para a melhoria dos 

processos de controle relacionados ao risco de fraude e corrupção 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Atividades; Auditoria interna; 

Controles internos; Eficácia; Gestão; Gestão de riscos; Governança; Instância de governança; Mandato ou 

estatuto da auditoria interna; Organização; Processo de trabalho; Risco. 
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3122. A organização elabora Plano Anual de Auditoria Interna. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) nos últimos dois anos foram elaborados Planos Anuais de Auditoria Interna 

b) o Plano Anual de Auditoria Interna é elaborado com base em riscos 

c) o Plano Anual de Auditoria Interna contém ações concretas de avaliação ou consultoria visando a implantação ou 

melhoria do processo de gestão de riscos da organização 

d) o Plano Anual de Auditoria Interna inclui trabalhos cujo objeto é a governança organizacional 

e) o Plano Anual de Auditoria Interna inclui trabalhos de avaliação dos controles internos dos elementos críticos para 

o alcance dos objetivos organizacionais 

f) o Plano Anual de Auditoria Interna inclui trabalhos cujo objeto é a gestão da ética e da integridade 

g) o Plano Anual de Auditoria Interna inclui trabalhos cujo objeto é a avaliação dos controles de mitigação do risco 

de fraude e corrupção 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Auditoria interna; Avaliação de 

controles internos; Gestão; Governança; Objetivo; Organização; Plano de Auditoria; Processo de gestão de riscos; 

Risco. 
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3123. A auditoria interna produz relatórios destinados às instâncias internas de governança. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) há relatório contendo resultados de trabalhos de avaliação da gestão de riscos da organização 

b) há relatório contendo resultados de trabalhos de avaliação dos controles internos da gestão de processos 

finalísticos 

c) há relatório contendo resultados de trabalhos de avaliação dos controles internos da gestão de pessoas 

d) há relatório contendo resultados de trabalhos de avaliação dos controles internos da gestão das contratações 

e) há relatório contendo resultados de trabalhos de avaliação dos controles internos da gestão de tecnologia da 

informação 

f) há relatório contendo resultados de trabalhos de avaliação dos sistemas de informação 

g) há relatório contendo resultados de trabalhos de avaliação de riscos de tecnologia da informação 

h) há relatório contendo resultados de trabalhos de a gestão da ética e da integridade 

i) há relatório contendo resultados de trabalhos de avaliação nos controles de mitigação do risco de fraude e 

corrupção 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Auditoria interna; Avaliação de 

controles internos; Avaliação de riscos; Gestão; Gestão de pessoas; Gestão de riscos; Informação; Instância de 

governança; Organização; processos finalísticos; Risco; TI (Tecnologia da Informação). 
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3124. A organização avalia o desempenho da função de auditoria interna com base em indicadores e 

metas. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) foram definidos indicadores e metas de satisfação da instância superior de governança com os trabalhos da 

auditoria interna 

b) foram definidos indicadores e metas de qualidade dos trabalhos realizados 

c) foram definidos indicadores e metas de acompanhamento de recomendações pela auditoria interna e de 

implementação de recomendações pelas áreas de negócio 

d) foram definidos indicadores de perdas financeiras evitadas e de valores recuperados 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Área de negócio; Auditoria interna; 

Indicador; Instância de governança; Medição de desempenho; Meta; Organização. 
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4000. Operações 

4100. Gestão de Pessoas 

4110. Realizar planejamento da gestão de pessoas. 
4111. A organização define objetivos, indicadores e metas de desempenho para cada função de gestão 

de pessoas. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a)  A organização definiu objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função de recrutamento e seleção 

b)  A organização definiu objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função de treinamento e 

desenvolvimento 

c)  A organização definiu objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função de gestão de desempenho 

d)  A organização definiu objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função de gestão de benefícios 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Função de gestão de benefícios; 

Função de gestão de desempenho; Função de recrutamento e seleção; Funções de gestão de pessoas; Indicador; 

Meta; Objetivo; Organização. 
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4112. A organização elabora plano(s) específico(s) para orientar a gestão de pessoas. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) o(s) plano(s) está(ão) alinhado(s) com o Plano Estratégico organizacional 

b) o(s) plano(s) orienta(m) a função de recrutamento e seleção 

c) o(s) plano(s) orienta(m) a função de treinamento e desenvolvimento 

d) o(s) plano(s) orienta(m) a função de gestão de desempenho 

e) o(s) plano(s) orienta(m) a função de gestão de benefícios 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Função de gestão de benefícios; 

Função de gestão de desempenho; Função de recrutamento e seleção; Objetivos estratégicos; Organização; 

Planos específicos para orientar a gestão de pessoas. 

 

4113. A organização verifica se os gestores cumprem as políticas de gestão de pessoas. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Gestor; Organização; Políticas de 

gestão de pessoas. 
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4120. Definir adequadamente, em termos qualitativos e quantitativos, a demanda por colaboradores 

e gestores 

4121. A organização define e documenta os perfis profissionais desejados para cada ocupação ou 

grupo de ocupações de colaboradores. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) os perfis desejados dos colaboradores da área finalística estão definidos e documentados 

b) os perfis desejados dos colaboradores da área de gestão de contratações estão definidos e documentados 

c) os perfis desejados dos colaboradores da área de gestão de pessoas estão definidos e documentados 

d) os perfis desejados dos colaboradores da área de gestão de tecnologia da informação estão definidos e 

documentados 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Área de gestão de contratações; 

Área de gestão de pessoas; Área de gestão de tecnologia da informação; Área finalística; Colaboradores; 

Ocupação; Organização; Perfil profissional desejado. 
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4122. A organização define e documenta os perfis profissionais desejados para cada ocupação ou 

grupo de ocupações de gestão. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) os perfis desejados dos gestores da área finalística estão definidos e documentados 

b) os perfis desejados dos gestores da área de gestão de contratações estão definidos e documentados 

c) os perfis desejados dos gestores da área de gestão de pessoas estão definidos e documentados 

d) os perfis desejados dos gestores da área de gestão de tecnologia da informação estão definidos e documentados 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Área de gestão de contratações; 

Área de gestão de pessoas; Área de gestão de tecnologia da informação; Área finalística; Gestor; Ocupação; 

Organização; Perfil profissional desejado. 

 

4123. A organização atualiza, com base em procedimentos técnicos, o quantitativo necessário de 

pessoal por unidade organizacional ou por processo de trabalho. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) a política que orienta o planejamento da força de trabalho está definida formalmente 

b) a atualização de quantitativo abrange a área finalística 

c) a atualização de quantitativo abrange a área de gestão de contratações 

d) a atualização de quantitativo abrange a área de gestão de tecnologia da informação 

e) a atualização de quantitativo abrange a área de gestão de pessoas 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Área de gestão de contratações; 

Área de gestão de pessoas; Área de gestão de tecnologia da informação; Área finalística; Organização; 
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Planejamento da força de trabalho; Política; Procedimento técnico; Processo de trabalho; Quantitativo necessário; 

Unidade organizacional. 

 

4124. A organização monitora conjunto de indicadores relevantes sobre força de trabalho. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) o monitoramento contempla índices de rotatividade 

b) o monitoramento contempla projeções de aposentadoria 

c) o monitoramento contempla índices de lotação das unidades organizacionais 

d) o monitoramento contempla: _____________________________________ 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Indicador; Organização. 
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4130. Assegurar o adequado provimento das vagas existentes. 

4131. A organização escolhe gestores segundo perfis profissionais definidos e documentados. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) a organização escolhe gestores da área finalística segundo perfis profissionais definidos e documentados 

b) a organização escolhe gestores da área de gestão de contratações segundo perfis profissionais definidos e 

documentados 

c) a organização escolhe gestores da área de gestão de pessoas segundo perfis profissionais definidos e 

documentados 

d) a organização escolhe gestores da área de gestão de tecnologia da informação segundo perfis profissionais 

definidos e documentados 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Área de gestão de contratações; 

Área de gestão de pessoas; Área de gestão de tecnologia da informação; Área finalística; Gestor; Organização; 

Perfil profissional. 

 

4132. A organização define os métodos e critérios das seleções externas (p.ex. dos concursos públicos) 

com base nos perfis profissionais desejados definidos na prática “4120. Definir adequadamente, em 

termos qualitativos e quantitativos, a demanda por colaboradores e gestores”. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Colaboradores; Gestor; 

Organização; Perfil profissional desejado. 

 

4133. A organização estabelece o número de vagas a serem preenchidas nas seleções externas a partir 

do quantitativo necessário de pessoal por unidade organizacional ou por processo de trabalho, 
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atualizado conforme a prática “4120. Definir adequadamente, em termos qualitativos e quantitativos, a 

demanda por colaboradores e gestores”. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Colaboradores; Estabelecer; 

Gestor; Organização; Processo de trabalho; Quantitativo necessário; Unidade organizacional. 

 

4134. A organização aloca os colaboradores com base na comparação entre os perfis profissionais 

apresentados por eles e os perfis profissionais desejados (documentados) pelas unidades 

organizacionais. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Colaboradores; Organização; 

Perfil profissional; Perfil profissional desejado. 
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4140. Assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados. 

4141. A organização dispõe de uma política de sucessão. (tipo E) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) a política abrange o desenvolvimento de sucessores para ocupações de gestão 

b) a política abrange o desenvolvimento de sucessores para outras ocupações 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Ocupação; Organização; Política. 

 

4142. A organização identifica quais são as suas ocupações críticas. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Ocupação crítica; Organização. 

 

4143. A organização elabora plano de sucessão para as ocupações críticas. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Ocupação crítica; Organização. 
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4144. A organização executa ações educacionais para assegurar a disponibilidade de sucessores 

qualificados para as ocupações críticas. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) a política para o desenvolvimento de sucessores para as ocupações de gestão está definida 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Ação educacional; 

Disponibilidade; Ocupação; Ocupação crítica; Organização; Política. 

 

4150. Desenvolver as competências dos colaboradores e dos gestores. 

4151. A organização identifica e documenta lacunas de competência da organização. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) as lacunas de competência na área finalística estão documentadas 

b) as lacunas de competência na área de gestão de contratações estão documentadas 

c) as lacunas de competência na área de gestão de tecnologia da informação estão documentadas 

d) as lacunas de competência na área de gestão de pessoas estão documentadas 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Área de gestão de contratações; 

Área de gestão de pessoas; Área de gestão de tecnologia da informação; Área finalística; Lacuna de competência 

ou de perfil profissional; Organização. 
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4152. A organização executa ações educacionais específicas para formação dos novos colaboradores. 

(tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) as ações incluem programa de integração 

b) as ações incluem curso de formação 

c) as ações incluem ciência e concordância com o código de ética e de conduta 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Ação educacional; Código de ética 

e de conduta; Colaboradores; Organização; Programa. 

 

4153. A organização oferece ações de desenvolvimento de liderança aos colaboradores que assumem 

funções gerenciais. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Colaboradores; Liderança; 

Organização. 

 



115 
 

4154. A organização avalia as ações educacionais realizadas, com o objetivo de promover melhorias 

em ações educacionais futuras. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) é avaliada a satisfação dos participantes com ações educacionais realizadas (nível 1 – reação) 

b) é avaliada a aprendizagem dos participantes em ações educacionais realizadas (nível 2 – aprendizado) 

c) é avaliada a contribuição de ações educacionais realizadas para o desempenho dos participantes (nível 3 – 

comportamento) 

d) é avaliada a contribuição de ações educacionais realizadas para o resultado da organização, como, por exemplo, 

contribuição para redução de custos, melhoria do clima organizacional, aumento da produtividade, melhoria da 

satisfação de clientes (nível 4 – resultados) 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Ação educacional; Objetivo; 

Organização. 
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4160. Construir e manter ambiente de trabalho ético e favorável 

4161. Os colaboradores e gestores da organização são regidos por código de ética e de conduta a eles 

aplicável. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) o código estabelece mecanismos de monitoramento e avaliação do seu cumprimento 

b) o código define as ações cabíveis, em caso de seu descumprimento 

c) o código é divulgado ao público-alvo 

d) existe programa destinado à conscientização do código para os integrantes da organização, como por exemplo, 

treinamentos, palestras, quiz, entre outros 

e) há mecanismos em funcionamento que permitem o esclarecimento de dúvidas sobre o código de ética e de 

conduta 

f) a organização regulamentou situações que envolvam o recebimento de presentes e participação em eventos por 

parte do seu corpo funcional 

g) o código de ética e de conduta aplicável aos colaboradores e gestores da organização estabelece padrões para 

relacionamento com o setor privado (a exemplo de fornecedores ou setor regulado) 

h) nos últimos dois anos, a organização instaurou processos para apurar possíveis violações ao código de ética e de 

conduta por parte de colaboradores ou gestores 

i) é prestado, por ocasião da posse no cargo ou investidura em função pública, compromisso de acatamento e 

observância das regras estabelecidas no código de ética por parte do corpo funcional da organização 

j) outros controles: _____________________________________ 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Código de ética e de conduta; 

Colaboradores; Comitê ou comissão de ética; Estabelecer; Gestor; Organização; Programa. 
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4162. A organização dispõe de comissão ou comitê interno de ética e conduta. (tipo E) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) há indicação de instância formalmente responsável pelo acompanhamento e gestão da ética 

b) os riscos éticos estão identificados e mapeados 

c) estão implementadas medidas de monitoramento contínuo do programa de ética 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Gestão; Organização; Programa; 

Risco. 

 

4163. O Programa de integridade da organização está estabelecido. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) há indicação de unidade formalmente responsável pelo acompanhamento e gestão do programa de integridade 

b) há divulgação pela alta administração do programa de integridade perante o público interno e externo 

c) os riscos para a integridade estão identificados e mapeados 

d) estão estabelecidas medidas de tratamento dos riscos para a integridade 

e) estão implementadas medidas de monitoramento contínuo do programa de integridade 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Alta Administração; Estabelecer; 

Gestão; Organização; Programa; Risco. 
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4164. Os casos de conflitos de interesse, envolvendo colaboradores e gestores da organização, são 

identificados e tratados. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) há obrigatoriedade de os colaboradores e gestores da organização manifestarem e registrarem situações que 

possam conduzir a conflito de interesse 

b) a organização dispõe de instrumentos de apoio ao tratamento de situações que possam conduzir a conflito de 

interesse 

c) há indicação de instância formalmente responsável pelo acompanhamento, e avaliação de situações de conflito 

de interesse envolvendo colaboradores e gestores da organização 

d) a organização verifica as vedações relacionadas a conflito de interesse, quando do ingresso de colaboradores e 

gestores da organização 

e) denúncias recebidas quanto a conflitos de interesse envolvendo colaboradores e gestores da organização são 

analisadas em processo específico 

f) denúncias recebidas quanto a nepotismo envolvendo colaboradores e gestores da organização são analisadas em 

processo específico 

g) há rotina estabelecida para identificar e tratar eventuais casos de nepotismo envolvendo colaboradores e 

gestores da organização 

h) colaboradores e gestores da organização encaminham a sua situação patrimonial e de participação societária 

periodicamente 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Colaboradores; Conflito de 

interesse; Gestor; Organização; Processo de trabalho. 
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4165. A organização realiza pesquisas para avaliar o ambiente de trabalho da organização. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) as pesquisas incluem a opinião dos colaboradores com a participação na formulação estratégica e no 

planejamento da organização 

b) as pesquisas incluem a opinião dos colaboradores sobre a chefia 

c) as pesquisas incluem a opinião dos colaboradores sobre os benefícios oferecidos 

d) as pesquisas incluem a opinião dos colaboradores sobre as condições físicas de trabalho 

e) as pesquisas incluem a opinião dos colaboradores sobre o reconhecimento do trabalho realizado 

f) as pesquisas incluem a opinião dos colaboradores sobre as características das tarefas realizadas 

g) as pesquisas incluem: _____________________________________ 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Colaboradores; Organização; 

Pesquisas para avaliar o ambiente de trabalho; Práticas de reconhecimento. 
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4166. A organização oferece aos colaboradores condições mais flexíveis e estimulantes para realização 

de trabalho, com vistas ao aumento do desempenho. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) essas condições incluem flexibilidade no cumprimento da jornada de trabalho, segundo as características da 

organização e de cada ocupação 

b) essas condições incluem maior autonomia para executar suas tarefas, segundo as características de cada 

ocupação 

c) essas condições incluem incentivos para a capacitação contínua (p. ex. bolsas de estudo, incentivos para 

obtenção de certificação, flexibilização da jornada de trabalho para estudo) 

d) essas condições incluem: _____________________________________ 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Colaboradores; Condições mais 

flexíveis e estimulantes para realização de trabalho; Ocupação; Organização. 
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4167. A organização avalia os resultados obtidos com o programa de qualidade de vida no trabalho. 

(tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) o programa abrange ações que visem a prevenção, a detecção precoce e o tratamento de doenças 

b) o programa abrange ação médica com o objetivo de avaliar o estado de saúde do colaborador para o exercício de 

suas atividades laborais 

c) o programa abrange ação odontológica com o objetivo de avaliar o estado de saúde do colaborador para o 

exercício de suas atividades laborais 

d) o programa abrange ação psicológica com o objetivo de avaliar o estado de saúde do colaborador para o 

exercício de suas atividades laborais 

e) o programa abrange ações com o objetivo de intervir no processo de adoecimento do colaborador, tanto no 

aspecto individual quanto nas relações coletivas no ambiente de trabalho 

f) o programa abrange: _____________________________________ 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Ação; Atividades; Colaboradores; 

Objetivo; Organização; Programa; Programa de qualidade de vida no trabalho. 

 

4170. Gerir o desempenho dos colaboradores e dos gestores. 

4171. A organização estabelece metas de desempenho individuais e/ou de equipes vinculadas ao plano 

da unidade. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Avaliação de desempenho; 

Estabelecer; Organização. 
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4172. A organização realiza formalmente a avaliação de desempenho individual, com atribuição de nota 

ou conceito, tendo como critério de avaliação o alcance das metas previstas no plano da unidade. (tipo 

A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) a avaliação abrange o desempenho dos gestores da área finalística 

b) a avaliação abrange o desempenho dos gestores da área de gestão de contratações 

c) a avaliação abrange o desempenho dos gestores da área de gestão de pessoas 

d) a avaliação abrange o desempenho dos gestores da área de gestão de tecnologia da informação 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Área de gestão de contratações; 

Área de gestão de pessoas; Área de gestão de tecnologia da informação; Área finalística; Avaliação de 

desempenho; Gestor; Meta; Organização. 

 

4173. Os avaliadores identificam e documentam as necessidades individuais de capacitação durante o 

processo de avaliação de desempenho dos seus subordinados. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Avaliação de desempenho; 

Processo de trabalho. 
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4174. A organização estabelece procedimentos e regras claras e transparentes nas práticas de 

reconhecimento. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Estabelecer; Organização; 

Práticas de reconhecimento. 

 

4180. Favorecer a retenção dos colaboradores e dos gestores. 

4181. A organização executa procedimentos estruturados para aumentar a retenção de colaboradores 

e gestores. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) os procedimentos incluem a utilização de banco de talentos ou de competências 

b) os procedimentos incluem entrevista com especialista em seleção 

c) os procedimentos incluem: _____________________________________ 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Colaboradores; Gestor; 

Organização. 
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4182. A organização executa procedimentos estruturados para identificar os motivos pessoais dos 

desligamentos voluntários da organização. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Organização. 

 

4183. A organização executa procedimentos estruturados para identificar os motivos pessoais dos 

pedidos de movimentação dos colaboradores dentro da organização. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Colaboradores; Organização. 
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4200. Gestão de tecnologia da informação 

4210. Realizar planejamento de tecnologia da informação 
4211. A organização executa processo de planejamento de tecnologia da informação. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a)  as áreas demandantes de soluções de TI participam do processo de planejamento de tecnologia da informação 

b)  o processo de planejamento de tecnologia da informação está formalizado na organização 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Organização; Planejamento de 

TI; Processo de trabalho. 

 

4212. A organização possui plano de tecnologia da informação vigente. (tipo E) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) o plano de tecnologia da informação vigente foi aprovado pelo dirigente máximo da organização 

b) o plano de tecnologia da informação vigente é publicado na internet, para fácil acesso ao teor do documento 

c) o plano de tecnologia da informação vigente fundamenta a proposta orçamentária da área 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Dirigente máximo; Organização; 

Plano de Tecnologia da Informação. 
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4220. Gerir serviços de tecnologia da informação 

4221. A organização executa processo de gestão do catálogo de serviços. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) o catálogo de serviços de tecnologia da informação está atualizado e está disponível aos seus usuários 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Catálogo de serviços de TI; 

Organização; Processo de trabalho; Serviço de TI. 

 

4222. A organização executa processo de gestão de mudanças. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Organização; Processo de gestão 

de mudanças. 
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4223. A organização executa processo de gestão de configuração e ativos (de serviços de tecnologia 

da informação). (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Organização; Processo de 

gerenciamento de configuração e ativos; Processo de trabalho; Serviço de TI. 

 

4224. A organização executa processo de gestão de incidentes. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Organização; Processo de gestão 

de incidentes; Processo de trabalho. 

 

4230. Gerir nível de serviço de tecnologia da informação 

4231. A área de gestão de tecnologia da informação acorda formalmente os níveis de serviço com as 

demais áreas de negócio internas à organização (Acordo de Nível de Serviço - ANS). (tipo E) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Acordo de Nível de Serviço (ANS); 

Área de gestão de tecnologia da informação; Área de negócio; Organização. 
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4232. Os ANS incluem o grau de satisfação dos usuários como indicador de nível de serviço. (tipo E) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Acordo de Nível de Serviço (ANS); 

Indicador. 

 

4233. A área de gestão de tecnologia da informação comunica às áreas de negócio o resultado do 

monitoramento em relação ao alcance dos níveis de serviço definidos com as referidas áreas. (tipo E) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Acordo de Nível de Serviço (ANS); 

Área de gestão de tecnologia da informação; Área de negócio. 
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4240. Gerir riscos de tecnologia da informação 

4241. A organização gere os riscos de TI dos processos de negócio. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) a organização identifica e avalia os riscos de tecnologia da informação dos processos críticos de negócio 

b) a organização trata os riscos de tecnologia da informação dos processos críticos de negócio com base em um 

plano de tratamento de risco 

c) a organização atribuiu a responsabilidade por coordenar a gestão de riscos de tecnologia da informação 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Gestão de riscos; Organização; 

Processos de negócio; Risco; TI (Tecnologia da Informação); Tratamento de risco. 

 

4242. A organização executa processo de gestão da continuidade dos serviços de tecnologia da 

informação. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Gestão; Organização; Processo 

de trabalho; Serviço de TI. 
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4250. Definir políticas de responsabilidades para a gestão da segurança da informação 

4251. A organização dispõe de uma política de segurança da informação. (tipo E) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) a política contempla orientações sobre gestão de riscos de segurança da informação 

b) a política abrange diretrizes para conscientização, treinamento e educação em segurança da informação 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Diretriz; Gestão de riscos; 

Organização; Política; Política de segurança da informação; Segurança da Informação. 

 

4252. A organização dispõe de comitê de segurança da informação. (tipo E) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) o comitê de segurança da informação realiza as atividades previstas em seu ato constitutivo 

b) o comitê é responsável por formular diretrizes para a segurança da informação 

c) o comitê é responsável por propor a elaboração e a revisão de normas e de procedimentos inerentes à segurança 

da informação 

d) o comitê é composto por representantes de áreas relevantes da organização 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Atividades; Comitê de segurança 

da informação; Diretriz; Organização; Segurança da Informação. 
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4253. A organização possui gestor de segurança da informação. (tipo E) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) o gestor de segurança da informação está formalmente designado 

b) o gestor de segurança da informação é o responsável pelas ações corporativas de segurança da informação 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Gestor; Organização; Segurança 

da Informação. 

 

4254. A organização dispõe de política de controle de acesso à informação e aos recursos e serviços 

de tecnologia da informação (tipo E) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: LAI; Organização; Política; Serviço 

de TI. 
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4260. Estabelecer processos e atividades para a gestão da segurança da informação 

4261. A organização executa processo de gestão de ativos associados à informação e ao 

processamento da informação. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) a organização definiu responsabilidades pelo inventário dos ativos associados à informação e ao processamento 

da informação 

b) a organização realiza o inventário dos ativos associados à informação e ao processamento da informação 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Informação; Organização; 

Processo de gestão de ativos; Processo de trabalho. 

 

4262. A organização executa processo para classificação e tratamento de informações. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Organização; Processo de 

trabalho; Processo para classificação e tratamento de informações. 
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4263. A organização executa processo de gestão de incidentes de segurança da informação. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Organização; Processo de gestão 

de incidentes; Processo de trabalho; Segurança da Informação. 

 

4264. A organização realiza ações de conscientização, educação e treinamento em segurança da 

informação para seus colaboradores. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Colaboradores; Organização; 

Segurança da Informação. 
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4270. Executar processo de software 

4271. A organização executa um processo de software. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) organização avalia a qualidade do software desenvolvido ou adquirido por meio de mensurações, com 

indicadores e metas 

b) a organização possui pessoal próprio capacitado para gerir o processo de software 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Indicador; Meta; Organização; 

Processo de software. 

 

4280. Gerir projetos de tecnologia da informação 

4281. A organização executa processo de gestão de projetos de tecnologia da informação. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) a organização possui portfólio de projetos de tecnologia da informação 

b) a organização acompanha o processo de gestão de projetos de tecnologia da informação, por meio de 

mensurações, com indicadores quantitativos e metas de processo 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Gestão; Indicador; Meta; 

Organização; Portfólio de projetos de tecnologia da informação; Processo de trabalho; Projeto; TI (Tecnologia da 

Informação). 
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4300. Gestão de Contratações 

4310. Realizar planejamento das contratações 
4311. A organização executa processo de planejamento das contratações. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) a organização aprova um plano de contratações (ou documento similar) para o período mínimo de um ano 

b) as setores relevantes da organização participam da elaboração do plano de contratações 

c) o plano de contratações é submetido à aprovação do dirigente máximo (refere-se ao dirigente da organização que 

ora responde ao questionário) 

d) A organização divulga o plano de contratações na Internet. URL do Plano de Contratações: 

_____________________________________ 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Dirigente máximo; Organização; 

Plano de Contratações. 
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4320. Estabelecer processos de trabalho de contratações 

4321. A organização definiu processo de trabalho para planejamento de cada uma das contratações. 

(tipo E) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) o processo contempla procedimentos padronizados para planejamento da contratação 

b) o processo contempla definição interna de papéis e responsabilidades das pessoas que atuam nessa etapa 

c) o processo contempla modelos para documentos (p.ex. especificações técnicas padronizadas, minutas de edital) 

d) o processo contempla a exigência de que as equipes alocadas reúnam as competências necessárias 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: ###termobloqueado###; 

Competências necessárias; Organização; Processo de trabalho; Processo de trabalho para planejamento de cada 

uma das contratações. 

 

4322. A organização definiu processo de trabalho para seleção de fornecedores. (tipo E) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) o processo contempla procedimentos padronizados para seleção de fornecedores (p.ex. Listas de verificação 

para pregoeiro) 

b) o processo contempla definição interna de papéis e responsabilidades das pessoas que atuam nessa etapa 

c) o processo contempla modelos para documentos 

d) o processo contempla a exigência de que as equipes alocadas reúnam as competências necessárias 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: ###termobloqueado###; 

Competências necessárias; Organização; Processo de trabalho; Processo de trabalho para seleção de 

fornecedores. 
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4323. A organização definiu processo de trabalho para gestão de contratos. (tipo E) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) o processo contempla normas de fiscalização e procedimentos padronizados para a gestão de contratos 

b) o processo contempla definição interna de papéis e responsabilidades das pessoas que atuam nessa etapa 

c) o processo contempla modelos para documentos utilizados na gestão de contratos (p.ex. plano de trabalho, plano 

de inserção, portaria de designação gestor/fiscais, designação de preposto, ordem de serviço ou de 

fornecimento, termo de entrega, termo de recebimento provisório, termo de recebimento definitivo, solicitação de 

reparo em serviço ou fornecimento, termo de rejeição, registro de ocorrências, histórico de gestão do contrato, 

comunicações à contratada, solicitação de sanção e solicitação de repactuação) 

d) o processo contempla a exigência de que as equipes alocadas reúnam as competências necessárias 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: ###termobloqueado###; 

Competências necessárias; Gestão; Organização; Processo de trabalho; Processo de trabalho para gestão de 

contratos. 
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4330. Gerir riscos em contratações 

4331. Riscos da área de gestão de contratações são geridos. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a)  A gestão de riscos contempla a identificação, análise e avaliação de riscos 

b)  A gestão de riscos contempla o tratamento dos riscos identificados 

c)  A gestão de riscos contempla a definição de responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos 

d)  Os riscos do processo de trabalho definido para planejamento de cada uma das contratações são geridos 

e)  Os riscos do processo de trabalho definido para seleção de fornecedores são geridos 

f)  Os riscos do processo de trabalho definido para gestão de contratos são geridos 

g)  A organização capacita os gestores da área de gestão de contratações em gestão de riscos 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Área de gestão de contratações; 

Avaliação de riscos; Gestão de riscos; Gestão de riscos da área de gestão de contratações; Gestor; Organização; 

Processo de trabalho; Processo de trabalho para gestão de contratos; Processo de trabalho para planejamento 

de cada uma das contratações; Processo de trabalho para seleção de fornecedores; Risco. 
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4332. As equipes de planejamento das contratações analisam os riscos que possam comprometer a 

efetividade das etapas de Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão Contratual 

ou que impeçam ou dificultem o atendimento da necessidade que originou a contratação. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a)  A gestão de riscos contempla a identificação, análise e avaliação de riscos 

b)  A gestão de riscos contempla o tratamento dos riscos identificados 

c)  A gestão de riscos contempla a definição de responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos 

d)  A gestão de riscos é realizada em cada uma das contratações de TI (Tecnologia da Informação) 

e)  A gestão de riscos é realizada em cada uma das contratações de serviços prestados de forma contínua 

f)  As equipes de planejamento das contratações são selecionadas de modo que pelo menos um dos seus 

integrantes possua capacitação em gestão de riscos 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: ###termobloqueado###; 

Avaliação de riscos; Gestão de riscos; Processo de trabalho para gestão de contratos; Processo de trabalho para 

planejamento de cada uma das contratações; Processo de trabalho para seleção de fornecedores; Risco; Serviços 

prestados de forma contínua; TI (Tecnologia da Informação). 
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4340. Contratar e gerir com base em desempenho 

4341. A organização adota métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato e vinculação 

da remuneração ao desempenho. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) a organização adota métricas objetivas para mensuração de resultados para contratos de serviços de tecnologia 

da informação 

b) a organização adota métricas objetivas para mensuração de resultados em contratos de serviços prestados de 

forma contínua 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Contratar com base em 

desempenho; Gerir com base em desempenho; Organização; Serviço de TI; Serviços prestados de forma 

contínua. 

 

4342. Como condição para as prorrogações contratuais, a organização avalia se a necessidade que 

motivou a contratação ainda existe e se a solução escolhida ainda é a mais vantajosa para suprir essa 

necessidade. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) a organização realiza esse tipo de análise para contratos de serviços de tecnologia da informação 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Organização; Serviço de TI. 
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5000. Resultados 

5100. Resultados Finalísticos 

5110. Prestar serviços públicos com qualidade. 
5111. A organização elabora, divulga e atualiza Carta de Serviços ao Usuário (ou documento similar no 

caso de instituição que não pertença ao Poder Executivo Federal). (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Organização. 

 

5120. Prestar serviços públicos em meio digital com qualidade. 

5121. A organização assegura que os serviços acessíveis via internet atendam aos padrões de 

interoperabilidade, usabilidade e acessibilidade aplicáveis à organização. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Organização. 
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5122. A organização realiza pesquisas de satisfação dos usuários dos serviços públicos prestados em 

meio digital, propiciando a avaliação desses serviços. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente 

caracterizam sua organização: 

a) a organização utiliza os resultados dessas pesquisas de satisfação como subsídio para promover melhoria na 

prestação dos serviços 

b) a organização assegura que os resultados dessas pesquisas de satisfação sejam amplamente divulgados aos 

usuários 

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Organização; Serviços públicos 

prestados em meio digital. 

 

5123. A organização definiu metas para a ampliação da oferta de serviços públicos prestados em meio 

digital. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Meta; Organização; Serviços 

públicos prestados em meio digital. 
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5124. A organização assegura que os novos serviços sejam concebidos para serem prestados 

prioritariamente em meio digital. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Organização. 

 

5125. A organização definiu metas para simplificação do atendimento prestado aos usuários dos 

serviços públicos digitais. (tipo A) 

Não adota 

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 

Adota em menor parte 

Adota parcialmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Adota em maior parte ou totalmente 
Indique quais as evidências dessa adoção:  

Não se aplica 
Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática. 

Indique que leis e/ou normas são essas:  

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa 

implementação. 

Identifique esses estudos:  

Não se aplica por outras razões. 

Explique que razões são essas:  

Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Meta; Organização. 
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