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Resumo. No cenário econômico atual, a TIC tem sido cada vez mais 

importante para as empresas tomarem suas decisões corretamente no menor 

espaço de tempo. Por consequência, elas devem se organizar e desenvolver 

sua TIC de maneira definida, estruturada e de acordo com seus interesses de 

negócio, para esse fim, utilizam a Governança de TIC. Tendo em vista os 

vários frameworks de Governança em TIC existentes, esse trabalho visa 

analisar os modelos ITIL e COBIT de acordo com suas principais 

características e resultados obtidos pelas suas implantações. 

1. Introdução 

 A Governança de TI está relacionada ao desenvolvimento de um conjunto 

estruturado de competências e habilidades estratégicas para profissionais de TI, 

responsáveis pelo planejamento, implantação, controle e monitoramento de programas e 

projetos de governança, requisito fundamental para as organizações, do ponto de vista 

de aspectos operacionais e de implicações legais [1]. 

 O objetivo de todos os modelos de Governança de TIC é o mesmo: a Gestão de 

Serviços de TI sendo feita de modo efetivo, porem cada um possui características e 

metodologias diferentes e sua eficácia depende da realidade da empresa em que será 

aplicada. Dessa maneira, é importante um estudo aprofundado de cada modelo antes da 

sua aplicação. 

2. Fundamentação Teórico-Metodológica 

 Com a TIC se tornando fundamental para as operações e para as estratégias 

organizacionais, fica mais nítida a preocupação com práticas de gestão que reduzam o 

risco das operações, garantam a continuidade dos serviços por elas prestados, 

preservando assim as operações da empresa e a sua relação com os clientes. Estas 

questões são endereçadas pela Governança de TIC, que se refere à estrutura de relações 

e ao processo de tomada de decisão em TIC, incluindo decisões de investimento e 

priorização. Sendo estas decisões de alto nível a respeito da TIC, a Governança de TIC 

pode influenciar significativamente o desempenho da empresa por meio da criação de 

valor para o negócio e do gerenciamento balanceado do risco com o retorno [2]. Dentre 

os principais modelos de Governança de TIC estão o ITIL e o COBIT. 



  

2.1. ITIL 

 O Information Technology Infrastructure Library (ITIL) é um conjunto de 

orientações descrevendo as melhores práticas para um processo integrado do 

gerenciamento de serviços de TIC que foi desenvolvido pela OGC, United Kingdom’s 

Office of Government Commerce, no final dos anos 80 para melhorar o gerenciamento 

dos serviços de TIC do governo da Inglaterra [3]. 

 O ITIL é organizado em cinco elementos conhecidos como Ciclo de Vida de 

Serviço, cada uma com sua função específica. Os elementos são: Estratégia de Serviço, 

que define as características principais da organização e de seus serviços; Design de 

Serviço, fornecendo orientação para a concepção e desenvolvimento de serviços que 

atenderão aos objetivos da empresa; Transição de Serviço, que fornece um guia para a 

transição de um serviço novo ou modificado em um serviço pronto para ser lançado; 

Operação de Serviço, que foca na entrega e na manutenção do serviço; e 

Aperfeiçoamento Contínuo de Serviço que cuida das práticas para avaliar e melhorar a 

qualidade dos serviços [4]. 

 As principais vantagens do ITIL são: Fazer com que a área de TIC seja parte 

integrante dos negócios; Processos consistentes e eficiência na entrega de serviços [5]. 

Esses fatores fazem do ITIL uma das abordagens mais amplamente aceitas para 

gerenciamento de serviços de TI no mundo.  

2.2 COBIT 

 O COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) é um 

framework que auxilia a gestão e governança de TIC sob uma perspectiva gerencial. 

Dessa forma, o framework sugere a implementação de uma série de controles na 

organização, cujo objetivo é medir e direcionar a TIC de acordo com os objetivos 

organizacionais [6]. 

 Este modelo baseia-se em cinco princípios básicos para governança e gestão de 

TIC da organização: Atender às Necessidades das Partes Interessadas, cujo objetivo é 

apoiar a criação de valor para a organização com o uso de TI; Cobrir a Organização de 

Ponta a Ponta, integrando a governança corporativa de TI à governança corporativa; 

Aplicar um Modelo Único Integrado, O COBIT serve como um modelo unificado para a 

governança e gestão de TI da organização; Permitir uma Abordagem Holística, 

oferecendo apoio para a implementação de um sistema abrangente de gestão e 

governança de TI da organização, tornando-os mais eficientes e eficazes; Distinguir a 

Governança da Gestão, O modelo do COBIT faz uma clara distinção entre governança e 

gestão, pois essas duas disciplinas compreendem diferentes tipos de atividades e exigem 

modelos organizacionais distintos [7]. 

 Devido às suas características, o COBIT aumenta a aceitação e reduz o tempo 

para efetivar o programa de governança de TIC, pois permite o uso dos resultados das 

auditorias como uma oportunidade para melhorar os serviços de TIC [3].  



  

3. Objetivos 

 O objetivo do trabalho é mostrar a importância da Governança de TIC para as 

organizações, com ênfase nos frameworks mais conhecidos de Governança de TIC, 

considerando suas principais características e exaltando suas vantagens e desvantagens. 

4. Métodos e Técnicas 

 Para atingir o objetivo do trabalho serão estudados e comparados vários aspectos 

dos frameworks, seus objetivos, seus históricos, as mudanças que ocorreram nas 

diferentes versões, as ferramentas, os riscos e custos de implementação, os requisitos de 

qualidade, de segurança e de confiança, o público-alvo e a utilização de cada 

framework.  

5. Contribuições e Resultados esperados 

 As contribuições do trabalho serão as análises e comparações realizadas nos dois 

frameworks, de modo que possa auxiliar uma organização na escolha de um modelo que 

melhor atenda às suas necessidades e ajudar c cumprir com seus objetivos, tornando 

mais competitiva no mercado atual. 

6. Cronograma 

 

 Jul Ago Set Out  Nov Dez Jan Fev Mar 

Estudo do COBIT X X X X      

Estudo do ITIL X X X X      

Especificação de 

parâmetros para 

comparação 

   X X X X   

Elaboração do texto     X X X X X 

Orientações X X X X X X X X X 
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Departamento de Computação da UEL 
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