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RESUMO 

No cenário econômico atual, a Tecnologia da Informação e Comunicação (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. 

Palavras-chave: Governança de TIC. Framework. ITIL. COBIT 
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ABSTRACT 

In the current economic scenario, the Information and Communication Tecnology (ICT) has 

been increasingly important for companies to make their decisions correctly in the shortest 

time. Consequently, they must organize and develop their ICT with defined manner, structured 

and according to their business interests, for this purpose, they use the ICT Governance. In 

view of the various frameworks of governance in existing ICT, this work aims to analyze the 

ITIL and COBIT models according to their main characteristics and achievements of their 

deployments. 

Keywords: ICT Governance, Framework, ITIL, COBIT. 
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1 INTRODUÇÃO 

Governança de TIC é o desenvolvimento de um conjunto estruturado de 

competências relacionadas e habilidades estratégicas para profissionais de TIC, responsáveis 

pelo planejamento, execução, controle e monitoramento de programas e projetos de 

governança, o requisito de fundamental importância para as organizações a partir da perspectiva 

dos aspectos operacionais e implicações legais [1]. 

Com TIC tornando-se crítica para as operações e estratégias organizacionais, 

o foco é sobre as práticas de gestão para reduzir o risco das operações e garantir a continuidade 

dos serviços que oferecem, para que a empresa preserve suas operações e sua relação com o 

cliente. Estas questões são dirigidas a Governança TIC, que se refere a estrutura das relações e 

o processo de decisão no domínio das TIC, incluindo as 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 através da criação de valor para o negócio e a 

gestão de riscos equilibrada com o retorno [2]. 

O objetivo de todos os modelos de governança das TIC é o mesmo: Gestão 

de Serviços de TIC feito de forma eficaz, mas cada caso tem diferentes propriedades e métodos 

e sua eficácia depende da realidade do negócio em que eles são aplicados. Desta forma, é 

importante estudar em profundidade cada modelo antes da sua aplicação. 

Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo fazer um estudo 

detalhado sobre os modelos ITIL e COBIT, considerando suas principais características e 

mostrando suas vantagens e desvantagens. 
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2 GOVERNANÇA DE TIC 

2.1 Governança Corporativa  

Governança Corporativa (GC) é o sistema cujas empresas e outras 

organizações são dirigidas, controladas e financiada, incluindo as relações entre os membros, o 

Conselho de Administração, o Conselho de Diretores, órgãos de controle e fiscalização e outras 

partes interessadas. Boas práticas de governança corporativa traduzem os princípios básicos em 

recomendações objetivas que combinam os interesses com o objetivo de preservar e otimizar o 

valor econômico a longo prazo da organização, para facilitar o acesso a recursos e a qualidade 

da gestão corporativa, longevidade e bem comum [3].  

Governança Corporativa lida com a maneira como os parceiros das 

organizações se certificam de que eles obterão um retorno sobre seus investimentos. GC pode 

ser considerado como o conjunto de mecanismos usados por pessoas de fora (acionistas e 

credores) se protegem da expropriação por parte de investidores internos (executivos ou 

acionistas controladores). Os primeiros não têm nenhuma garantia de que os seus fundos são 

tratados com a devida diligência e, especialmente, com lealdade. A perspectiva de Governança 

Corporativa está intimamente ligada à perspectiva da agência, que se refere à separação entre 

proprietários e controladores. Dessa forma, um sistema de governança define mecanismos, 

estruturas e incentivos, que compõem o sistema da empresa de controle de gestão, e dirige o 

comportamento dos executivos para cumprir as metas estabelecidas pelos 

acionistas/proprietários [4]. 

2.2 Governança de TIC 

A governança de TIC tem a tarefa de criar controles de modo que a TIC 

coopere de maneira transparente com as partes interessadas (funcionários, diretores, acionistas) 

alinhando assim as TIC com os processos de negócios. Para isso, a Governança de TIC foca em 

estabelecer processos para garantir a organização e controle do cumprimento dos objetivos 

estratégicos [5]. 

Governança de TIC é da responsabilidade dos executivos e da alta 

administração, que consistem em aspectos de liderança, estrutura organizacional e processos 



 

para garantir que área de TIC da organização apoie e aprimore os objetivos e estratégias da 

organização. Além disso, a governança de TIC torna integrado e institucionalizado as melhores 

práticas para assegurar que área de TIC da organização possa suportar os objetivos de negócios. 

Governança de TIC permite que a organização faça pleno uso de suas informações, 

maximizando os benefícios para aproveitar as oportunidades e ganhar competitividade. Para 

que a área de TIC possa ser bem-sucedida em fornecer os serviços requeridos pelo negócio, os 

executivos precisam programar um sistema de controle interno ou uma metodologia [6]. 

Para se tomar as decisões, é necessário que haja informações, controles 

processos e procedimentos que auxiliem essas decisões. Para suprir essas necessidades, 

surgiram padrões de gerenciamento de TIC mundialmente reconhecidos, tais como: ITIL e 

COBIT. 
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3 ITIL 

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

diretrizes que descrevem as melhores práticas para um processo integrado de 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 [7]. 

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, define as características principais da 

organização e de seus serviços;  

 Design de Serviço, fornece orientação para a concepção e 

desenvolvimento de serviços que atenderão aos objetivos da empresa;  

 Transição de Serviço, fornece um guia para a transição de um serviço 

novo ou modificado em um serviço pronto para ser lançado;  

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

 Aperfeiçoamento Contínuo de Serviço que cuida das práticas para 

avaliar e melhorar a qualidade dos serviços.  

 

 

 

                            Figura 1 – Ciclo de Vida de Serviço do ITIL [8] 

 



 

3.1 Estratégia de Serviço 

O pensamento estratégico tem como objetivo definir um plano, usando um 

conjunto claro de princípios, que fornecerá uma solução para um problema de negócios em uma 

situação ou circunstância específica. Centra-se no valor para o cliente e identifica ativos 

estratégicos que são usados para obter vantagem competitiva [9]. 

Entender as necessidades dos clientes, descobrir o que são elas, quando e as 

suas razões também exige uma compreensão clara de exatamente quem é um cliente ou pode 

ser. O foco de Ciclo de Vida de Serviço do ITIL é a estratégia de serviço. Existem orientações 

para os prestadores de serviços de TIC e seus clientes, por definição de alguns conceitos-chave 

do ITIL tais como: 

 Atingir os “4 Ps da Estratégia”: 

o Perspectiva – Visão e direção. 

o Posição – A base na qual os provedores de serviço vão 

competir. 

o Plano – Como o provedor vai atingir sua visão. 

o Padrão – O jeito fundamental de fazer negócio. 

 Definir os serviços a serem fornecidos e o seu valor; 

 Definir a abrangência desse serviço, se vai ser para a empresa toda ou 

se vai ser disponível para terceiros; 

 Gerenciar os serviços como parte de um recurso estratégico; 

 Identificar e avaliar os fatores críticos de sucesso; 

 Definir estratégias para a entrega dos serviços; 

 Alcançar uma estrutura que possibilite as estratégias de serviço; 

A estratégia de serviços também aborda alguns processos chave de gestão de 

negócios. Gestão Estratégica de Serviços de TIC é o processo que trata da criação e manutenção 

de planos estratégicos e garantir que eles são implementados em planos táticos e operacionais 

considerando todas as mudanças no ambiente de negócios, assegurando a relevância da 

estratégia de serviço. 

O processo de Gerenciamento de Portfólio de Serviços assegura que o 

prestador de serviços tem o nível certo de equilíbrio entre o investimento em TIC e a capacidade 

de cumprir os resultados financeiros. 
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O processo de Gerenciamento Financeiro para Serviços de TIC inclui a 

função que é responsável pela gestão do orçamento de um fornecedor de serviços de TIC, de 

contabilidade e faturamento. O objetivo deste processo é assegurar um nível adequado de 

financiamento para a concepção, desenvolvimento e prestação de serviços que atendam a 

estratégia da organização. 

O processo de Gestão da Demanda é um aspecto crítico da gestão de serviços. 

Uma demanda mal gerida é a fonte do risco de serviço devido à incerteza na demanda. O 

excesso de capacidade gera custos sem criação de valor e a falta de capacidade impede a 

formação de lucro. 

No processo Gerenciamento das Relações de Negócio temos dois propósitos. 

Construção e manutenção de uma relação comercial entre o prestador de serviços e o 

consumidor com base no entendimento do que o consumidor quer. E identificar as necessidades 

dos consumidores e para assegurar que o prestador de serviços tem a capacidade de atende-las. 

3.2 Design de Serviço 

O objetivo do design de serviço é garantir que serviços novos ou modificados 

são alinhados com as necessidades de negócio. Nesta fase, um novo pedido de estratégia de 

serviço é transformado em um projeto que contribui para o alcance das metas corporativas [10]. 

Os princípios chave do Design de Serviço são: 

 Atingir os “4 Ps do Design”: 

o Pessoal – As pessoas e as suas habilidades envolvidas na 

prestação de serviços de TIC. 

o Produtos – A tecnologia envolvida na entrega dos serviços de 

TIC. 

o Processos – Os processos usados no fornecimento dos serviços 

de TIC. 

o Parceiros – Os fornecedores utilizados para auxiliar a 

prestação dos serviços de TIC. 

 Definir os aspectos do serviço e suas necessidades; 

 Garantir a integração de todas as atividades de TIC e seus processos; 

 Encontrar um equilíbrio entre os requisitos de funcionalidade, 

desempenho, disponibilidade dos recursos e prazos; 



 

Os processos tratados pelo Design de Serviço são detalhados a seguir. 

A finalidade do Processo de Coordenação de Design é garantir que os 

objetivos da fase de concepção são satisfeitos. Ele fornece um ponto único de coordenação e 

controle de todas as atividades e processos. 

Gestão de Catálogo de Serviços é a fonte central de informações sobre os 

serviços de TIC entregues ao negócio pela organização prestadora de serviços, e assegura que 

áreas podem ver uma imagem precisa, consistente e detalhada de todos os serviços de TIC 

disponíveis. 

Gerenciamento de Nível de Serviço negocia e documenta os objetivos dos 

serviços de TIC adequados ao negócio em acordos de nível de serviço e monitora e produz 

relatórios sobre a entrega contra o nível de serviço contratado. 

Gerenciamento da Disponibilidade é o processo cujo objetivo é fornecer foco 

e gestão para todos os problemas de disponibilidade que podem ser aplicadas aos serviços, 

componentes e recursos, para assegurar de que os objetivos de disponibilidade medidos em 

todas as áreas sejam alcançados e que eles igualem ou até mesmo excedam as atuais e futuras 

necessidades do negócio de forma eficiente.  

O processo de Gestão de Capacidade envolve a gestão das capacidades de 

negócios, serviços e componentes do ciclo de vida do serviço. Um fator chave para o sucesso 

do gerenciamento de capacidade é que ele seja visto na fase de projeto. 

Gestão de Continuidade de Serviço de TIC é um processo cujo objetivo é 

manter a capacidade de recuperação dos serviços de TIC de forma que atendam às necessidades, 

requisitos e prazos do negócio. 

A Gestão da Segurança da Informação visa garantir que a segurança da 

informação é gerida de forma eficaz em todas as atividades de serviço de modo que as 

informações da empresa estejam disponíveis e acessíveis quando necessário e somente para 

aqueles que têm o direito de acessá-las.  

O processo de Gerenciamento de Fornecedor garante que os fornecedores e 

os seus serviços são geridos de modo que as metas de serviços de TIC e as expectativas de 

negócios são suportados. 
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3.3 Transição de Serviço 

O objetivo da transição de serviço é garantir que os serviços novos, 

modificados ou aposentados satisfaçam as expectativas da empresa, conforme documentado na 

estratégia de serviço. As principais atividades nesta fase incluem o planejamento e gestão de 

mudanças, gestão de risco, transferência de conhecimento, definição de expectativas e assegurar 

que o valor comercial esperado seja entregue [11]. 

Os princípios chave da Transição de Serviço são os seguintes: 

 Entender todos os serviços e suas utilidades; 

 Gerenciar a complexidade associada às mudanças dos serviços, 

tecnologias e processos; 

 Antecipar e gerenciar “correções de curso” que podem ocorrer com o 

tempo; 

 Apoiar a transferência de conhecimento para garantir que todos da 

organização tenham o conhecimento dos processos disponíveis; 

 Estabelecer um framework global para a implementação de 

mudanças; 

Os processos detalhados pela Transição de Serviço são: 

O Planejamento de Transição e Suporte é o processo que se inicia a transição 

através de planejamento e coordenação de recursos para iniciar um serviço novo ou alterado 

mantendo todos os custos e requisitos no âmbito do plano proposto e mantendo a qualidade e 

prazos estipulados. 

O processo de Gestão de Mudança controla o ciclo de vida de todas as 

mudanças, de modo que as mudanças benéficas para um serviço possam ser implementadas, o 

que causa impacto negativo mínimo sobre outros serviços. Ele garante que as mudanças são 

documentadas e avaliadas, e que alterações autorizadas sejam priorizadas, planejadas, testadas 

e implementadas de forma controlada.  

O processo de Gestão de Configuração e de Recurso de Serviço serve para 

garantir que as informações necessárias para os recursos de serviço sejam adequadamente 

controladas e que as informações para esses serviços estão disponíveis sob pedido.  

O gerenciamento de Liberação e Implantação é o processo no qual são 

planejadas e geridas a construção e implementação dos serviços a serem lançados. Ele também 

tem a função de fornecer novas funcionalidades que são requeridas pela organização enquanto 

a integridade dos serviços existentes está protegida.  



 

Validação e Teste de Serviço é o processo em que serviços de TIC novas ou 

alteradas correspondam com suas especificações de design e atendem às necessidades da 

empresa.  

O processo de Avaliação de Mudanças tem como objetivo proporcionar um 

método formal e padronizado para determinar o desempenho da mudança de serviço, de modo 

que o impacto sobre os resultados do negócio e os processos e estruturas de TIC existentes da 

organização sejam consideradas.  

A Gestão do Conhecimento é o processo que várias informações sejam 

compartilhadas, tais como perspectivas empresariais, ideias, experiências, de modo que eles 

estão disponíveis em todos os momentos para permitir uma tomada de decisão informada e 

rápida.  

3.4 Operação de Serviço 

Operação de serviço é a etapa do ciclo de vida do serviço que o objetivo do 

fornecimento dos serviços de acordo com o que foi contratado pelo cliente. Também serão 

administrados as aplicações, tecnologias e infraestruturas que suportam a prestação de serviços. 

É durante esta fase do ciclo de vida de que os serviços realmente entregam valor ao negócio 

[12]. 

Os processos chave de Operação de Serviço são detalhados a seguir: 

Gestão de Eventos é o processo que age durante todo o ciclo de vida do 

processo, a fim de detectar e informar qualquer tipo de ocorrência, trata-se de um processo 

normal, uma exceção ou um processo incomum.  

Gerenciamento de Incidentes, um incidente é uma interrupção não planejada 

do serviço de TIC ou uma redução da sua qualidade. Este processo é sobre a restauração dos 

níveis normais de serviço de forma rápida e o mais discretamente possível.  

Cumprimento de Requisição é o processo que permite que os usuários 

solicitem e recebam serviços padrão, sobre quaisquer alterações ou informações sobre os 

serviços da organização. Devido ao tamanho e frequência destes requisitos, este processo foi 

preparado para que os processos de gerenciamento de eventos e gestão de incidentes não serão 

sobrecarregados.  

Gerenciamento de problemas, para o ITIL um problema é a causa de um ou 

mais incidentes. Este processo lida com a gestão do ciclo de vida de todos os problemas, a partir 
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de sua identificação a sua investigação e, finalmente, correção. É um processo que tenta 

encontrar os problemas e corrigi-los antes que gerem incidentes.  

Gerenciamento de Acesso é o processo que controla o acesso de um serviço 

ou grupo de serviços, dando permissão ou não aos usuários. 

Atividades comuns de operação de serviço é um processo que inclui 

atividades variadas que não são descritas pelos outros processos de Operação de Serviço. Elas 

incluem: 

 Monitorar e detectar o estado dos serviços; 

 Gerenciamento da infraestrutura; 

 Gerenciamento das aplicações que entregam os serviços aos 

clientes; 

 Gerenciamento dos aspectos operacionais dos processos de 

outros estágios do ciclo de vida; 

 Comunicação entre usuários, clientes, times de TIC e gerentes; 

3.5 Melhoria Contínua 

A melhoria contínua é o estágio que inclui o ciclo de vida de serviço inteiro. 

Através de avaliações contínuas de qualidade e melhorias, ele busca manter o valor dos serviços 

TIC para os clientes [13]. 

Esse estágio possui os seguintes processos: 

O processo de melhoria de sete etapas define e faz a gestão das medidas 

necessárias para identificar e acumular dados significativos, a análise pode revelar tendências 

e questões a fim de definir prioridades e aprimoramentos. As sete etapas são: 

 Definir o que deve ser medido; 

 Definir o que vai ser medido; 

 Obter os dados; 

 Processar os dados; 

 Analisar os dados; 

 Apresentar e utilizar as informações; 

 Implementar ações corretivas. 

No processo de Medição de Serviço temos quatro razões básicas para 

monitorar e medir os processos.  



 

 Validar decisões anteriores 

 Direcionar atividades para atingir as metas definidas 

 Justificar uma decisão a ser feita 

 Intervir no momento apropriado para corrigir um processo 

Relatório de Serviço é o processo criar relatórios que são relevantes para a 

empresa, uma vez que os dados coletados e monitorados pela TIC diáriamente são numerosos 

e não mostram dados significativos. 

 

 

. 
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4 COBIT 

O COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology), 

atualmente em sua quinta versão, é um framework que auxilia a gestão e governança de TIC 

sob uma perspectiva gerencial. Portanto, o framework propõe a implementação de uma série de 

controles na organização, cujo objetivo é medir e controlar a TIC de acordo com as metas 

organizacionais [14]. 

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

de TIC da organização: Atender às Necessidades das Partes Interessadas, Cobrir a Organização 

de Ponta a Ponta, Aplicar um Modelo Único Integrado, Permitir uma Abordagem Holística, 

Distinguir a Governança da Gestão. 

O primeiro princípio, que aborda Atender as Necessidades das Partes 

Interessadas, visa a criação de valor para os stakeholders da organização pelo equilíbrio entre 

a obtenção de benefícios, a otimização do risco e do uso de recursos, todos com a utilização da 

TIC. Uma vez que cada organização tem objetivos diferentes, COBIT pode ser personalizado 

para seu próprio contexto. 

O segundo princípio, Cobrir a Organização de Ponta a Ponta, integra 

governança de TIC com governança corporativa, com foco não só na "função de TIC", mas 

também considerando a tecnologia da informação e tecnologias relacionadas como ativos da 

organização. 

O terceiro princípio, Aplicar um Único Modelo Integrado, afirma que COBIT 

adapta-se a outras normas e modelos importantes em um alto nível e, portanto, atua como um 

único modelo de governança e gestão de TIC na organização. 

O quarto princípio, de Permitir uma Abordagem Holística, permite um 

controle e gestão das TIC eficaz e eficiente, tendo em conta as suas múltiplas componentes 

ligadas e define um conjunto de habilitadores para apoiar a implementação de uma governança 

de TIC e um sistema de gestão abrangente da organização. Habilitadores são fatores que 

influenciam, individual e coletivamente, se algo irá funcionar - neste caso, governança 

corporativa e gestão de TI. O modelo define sete categorias de habilitadores: 

 Princípios, políticas e modelos: oferecem meios para se colocar em 

prática os comportamentos desejados; 

 Processos: descrevem um conjunto organizado de práticas e 

atividades para o cumprimento de determinados objetivos; 



 

 Estruturas organizacionais: são as entidades responsáveis pela tomada 

de decisões da organização; 

 Cultura, ética e comportamento: fatores subestimados pela maioria 

mas de suma importância para o sucesso dar organização; 

 Informação: abrange todas as informações produzidas e usadas pela 

organização; 

 Serviços, infraestrutura e aplicativos: incluem a infraestrutura, a 

tecnologia e os aplicativos que fornecem à organização o 

processamento e os serviços de tecnologia da informação; 

 Pessoas, habilidades e competências: associado aos recursos humanos 

da organização; 

O quinto princípio, Distinguir a Governança de Gestão, uma clara distinção 

entre governança e gestão. Estas duas disciplinas incluem diferentes tipos de atividades que 

exigem diferentes modelos de organização e servem a propósitos diferentes [15].  

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 [7]. Todo o texto desse capitulo é 

baseado no livro Cobit 5 – Modelo Corporativo para Governança e Gestão de TI da 

Organização, da ISACA.       

               

                Figura 2 – Os Cinco Princípios do COBIT [15] 
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4.1  Primeiro Principio: Atender as Necessidades das Partes 

Interessadas 

As empresas existem a fim de criar valor para as suas partes interessadas. 

Desta forma, cada empresa, seja comercial ou não, tem como meta de governança a criação de 

valor. Valor significa alcançar vantagens com baixo requisito de recursos e minimizar os riscos. 

Os benefícios podem assumir muitas formas, incluindo benefícios financeiros para empresas 

comerciais ou serviços públicos para as agências governamentais.  

Os chamados stakeholders ou partes interessadas da empresa têm diferentes 

motivações e "valor" pode ter significados diferentes, e até mesmo contraditórias, para cada um 

deles. Governança é, entre os diferentes interesses das partes interessadas, negociar e decidir. 

Portanto, um sistema de governança pondera sobre os pontos de vista de todos nas decisões 

sobre os benefícios, os riscos e os recursos a serem utilizados. Para cada uma destas decisões 

devem ser feitas as seguintes perguntas: Quem recebe os benefícios? Quem suporta o risco? 

Que recursos eu preciso?  

4.1.1 Cascata dos Objetivos 

Cada empresa opera em um contexto diferente, que é determinada por fatores 

externos, tais como o mercado e a indústria, e fatores internos como a cultura empresarial e sua 

organização, cada uma exigindo um sistema de governança e gestão adaptada. Através de uma 

cascata de objetivos o COBIT 5 transforma as necessidades das partes interessadas gerando 

objetivos para toda a empresa. Através da cascata de objetivos são geradas metas corporativas, 

metas de TIC e metas dos habilitadores da corporação, todas adaptadas especificamente à 

empresa. Esta tradução torna possível criar em todos os níveis e áreas da empresa um objetivo 

específico, que apoia os objetivos e exigências das partes interessadas em geral, ajudando a 

alinhar as necessidades da empresa com os serviços oferecidos pela TIC. 

A cascata de objetivos do COBIT 5 é composto por 4 etapas. Na primeira 

etapa, as necessidades das partes interessadas são influenciadas por uma série de tendências, 

tais como mudanças na estratégia, negócios, mudanças regulatórias e as novas tecnologias. 

Na segunda etapa são analisadas as necessidades dos stakeholders, que são 

transformadas em objetivos corporativos, que foram desenvolvidos utilizando as dimensões de 

um Balanced Scorecard(BSC), mostrados na Figura 3. O Anexo A contém uma tabela para 

mapear as necessidades dos stakeholders e os respectivos objetivos corporativos. 



 

l . 

Tabela 1 - Objetivos Corporativos do COBIT 5(“P” significa relação primária e 

“S” reação secundária) [15] 

Na terceira etapa, vemos que para atingir os objetivos corporativos é exigido 

uma série de resultados derivados dos objetivos de TIC. Esses objetivos estão estruturados pelas 

dimensões de um BSC focado em TIC(IT BSC), como mostra a Figura 4, e existe também uma 

tabela para mapear os objetivos de TIC com os objetivos corporativos, incluída no Anexo B.  

1

 

Tabela 2 - Objetivos de TI [15] 
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Na quarta e última etapa, os objetivos da TIC são divididos nos objetivos do 

habilitador da empresa, que incluem os processos, estruturas organizacionais e informações. 

Para cada habilitador um determinado conjunto de objetivos podem ser definidos para apoiar 

os objetivos de TIC. O anexo C contém o mapeamento entre os objetivos de TIC e os processos 

do COBIT 5, de modo que os respectivos objetivos do processo possam ser encontrados. 

A cascata de objetivos define prioridades para a execução, melhorias e para 

assegurar a governança corporativa de TIC, com base nos objetivos estratégicos e riscos 

associados da empresa. Na prática, a cascata de objetivos tem três objetivos principais: 

 Definir objetivos e metas tangíveis e relevantes em vários níveis de 

responsabilidade 

 Filtrar a base de conhecimento do COBIT 5, com base em metas 

empresariais, para extrair orientações relevantes para inclusão em 

projetos de implementação, de melhoria ou de garantia 

 Identificar e comunicar como os habilitadores são importantes para 

que os objetivos corporativos sejam alcançados 

É importante dizer que a cascata de objetivos não contém qualquer verdade 

universal, e seus usuários não devem tentar aplica-la de forma puramente mecânica, mas para 

usa-la como um guia. Entre as razões para isso incluem: 

 Cada organização tem suas próprias prioridades diferentes em seus 

objetivos, e essas prioridades podem mudar com o tempo. 

 As tabelas de mapeamento não fazem distinção entre o tamanho da 

corporação em que ela está inserida. Elas simplesmente definem 

como, no geral, os diferentes níveis de objetivos se inter-relacionam. 

 Os indicadores usados no mapeamento consideram dois níveis de 

importância ou relevância, sugerindo a existência de ‘discretos’ níveis 

de relevância, considerando que, de fato, o mapeamento será parecido 

com uma constante com vários níveis de correspondência. 

Com a primeira razão referida acima, fica claro que o primeiro passo a ser 

tomado é adaptar o mapeamento considerando a situação especifica da organização ao utilizar 

a cascata de objetivos, então pode ser interessante definir a importancia de cada meta da 

organização. 



 

4.2 Segundo Principio: Cobrir Toda a Organização 

O COBIT 5 aborda a governança e gestão da informação e da tecnologia a 

partir da perspectiva de toda a organização, de ponta a ponta. Dessa forma, o o objetivo do 

segundo princípio do COBIT 5 é: 

 Integrar a governança corporativa de TIC à governança corporativa da 

organização. 

 Cobrir todas as funções e processos necessários para regular e 

controlar as informações da organização.  

O COBIT 5 oferece um escopo amplo e contínuo de governança e gestão de 

TIC com base em vários habilitadores de toda a empresa, incluindo todos os recursos internos 

e externos referentes a governança e gestão da informação e TIC da organização, incluindo as 

atividades e responsabilidades das funções corporativas de TIC ou as que não estão relacionadas 

com essas funções. 

Os habilitadores de governança são os recursos organizacionais de 

governança, tais como modelos, princípios, processos e práticas que levam as ações e os 

objetivos a serem alcançados. Habilitadores também incluem os recursos da organização, 

capacidades de serviços (infraestrutura de TIC, aplicações, etc.), pessoas e informações. A falta 

de recursos ou habilitadores pode afetar a capacidade da organização para criar valor. 

A governança pode ser aplicada a toda a organização, uma empresa, um ativo 

corpóreo ou incorpóreo, etc. Desta forma, diferentes visões da organização podem ser definidas, 

a qual a governança é aplicada, e é fundamental definir bem esta área do sistema de governança. 

O escopo do COBIT 5 é a organização, mas ele pode abordar cada um desses pontos de vista 

diferentes.  

O elemento final diz respeito aos papéis, atividades e relacionamentos de 

governança. Ela define quem está envolvido, como eles estão envolvidos, o que eles fazem e 

como eles interagem no âmbito de um sistema de governança. O COBIT 5 define claramente 

as atividades e gestão nas áreas de governança, os profissionais envolvidos e as interações entre 

os participantes.  

4.3 Terceiro Princípio: Aplicar um Modelo Único Integrado 

O COBIT 5 é um modelo único e integrado porque: 
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 Alinha-se com outros padrões e modelos mais recentes, permitindo 

assim que a organização use o COBIT 5 como o principal integrador 

do modelo de governança e gestão. 

 É completo na cobertura da organização, fornecendo a base para 

integrar com eficiência outros modelos, padrões e práticas utilizados. 

Um modelo único principal serve como uma fonte consistente e 

integrada de orientação em uma linguagem comum, não técnica, 

agnóstico-tecnológica. 

 Fornece uma arquitetura simples para estruturação dos materiais de 

orientação e produção de um conjunto consistente de produtos. 

 Integra todo o conhecimento previamente disperso nos diversos 

modelos da ISACA. A ISACA vem pesquisando a principal área de 

governança corporativa há muitos anos e criou modelos tais como 

COBIT, Val IT, Risk IT, BMIS, a publicação Board Briefing on IT 

Governance, e ITAF para prestar orientação e assistência às 

organizações. 

4.4 Quarto Princípio: Permitir uma Abordagem Holística  

Habilitadores são fatores que influenciam se algo funciona, neste caso, 

governança e gestão de TIC. Em conjunto ou individualmente, os habilitadores são guiados pela 

cascata de objetivos, ou seja, são os objetivos da TIC em alto nível, que definem o que os vários 

habilitadores irã alcançar. O modelo COBIT 5 descreve sete categorias de habilitadores.  

A primeira categoria, Princípios, Políticas e Modelos, são maneiras de 

traduzir o comportamento desejado da empresa para orientações práticas para a gestão da 

empresa. Os processos descrevem um conjunto de práticas e atividades para atingir os objetivos 

da empresa e criar um conjunto de resultados que contribuem para alcançar os objetivos de TIC. 

Estruturas organizacionais são as principais entidades de tomada de decisão em uma 

organização. 

A segunda categoria, Cultura, Ética e Comportamento é a categoria que lida 

com pessoas e organização, que são muitas vezes subestimados como um fator de sucesso para 

atividades de governança e de gestão.  



 

A categoria Informação é disseminada por toda a organização e contém todas 

as informações que são criadas e utilizadas pela organização. É importante para a organização 

se manter em bom funcionamento e bem governada.  

Na categoria de Serviços, Infraestrutura e Aplicações temos a integração da 

infraestrutura, tecnologia e aplicativos que fornecem a organização os serviços de TIC.  

A última categoria, Pessoas, Capacidades e Competências está associada a 

pessoas e é necessário para as atividades da empresa poderem ser realizadas com sucesso e para 

a tomada as decisões corretas. 

Todos os habilitadores têm um conjunto de quatro dimensões comuns, para 

tratar de maneira comum, simples, estruturada com os habilitadores, permitindo a organização 

gerir as suas interações complexas e facilitar o uso de habilitadores para se obter bons 

resultados. 

Partes Interessadas: Cada habilitador tem seus stakeholders, internos ou 

externos, que desempenham um papel ou tem um interesse próprio no habilitador. 

Objetivos: Cada habilitador tem vários objetivos e criam valor ao atingir essas 

metas. Os objetivos dos habilitadores são o último passo da cascata de objetivos do COBIT 5 e 

são definidos pelos resultados esperados do habilitador e operação do próprio operador. 

Ciclo de Vida: Cada habilitador tem um ciclo de vida definido desde que foi 

criado, o que pode ser melhorado ou descartadas no final. As fases deste ciclo são: planejar, 

projetar, desenvolver, uso, avaliação e descarte. 

Boas práticas: boas práticas podem ser definidas para cada habilitador. Elas 

ajudam a alcançar seus objetivos e dar exemplos ou sugestões sobre como implementar o 

habilitador e os produtos de trabalho, entradas e saídas que serão necessários. 

As organizações esperam resultados positivos da aplicação e uso dos 

habilitadores. Para controlar o desempenho dos habilitadores, as perguntas abaixo têm de ser 

monitoradas e respondidas periodicamente: 

 As necessidades das partes interessadas foram consideradas? 

 As metas do habilitador foram atingidas? 

 O ciclo de vida do habilitador é controlado? 

 Boas práticas foram aplicadas? 

Os dois primeiros pontos tratam dos resultados efetivos do habilitador e são 

chamados “Indicadores de resultado”. Os dois últimos tratam do funcionamento do próprio 

habilitador, e podem ser chamadas de “indicadores de progresso”. 
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4.5 Quinto Princípio: Distinguir a Governança da Gestão 

O COBIT 5 torna clara a distinção entre governança e gestão. Essas duas áreas 

abrangem diferentes tipos de atividades, exigem diferentes estruturas organizacionais e tratam 

de diferentes funções. 

A governança assegura que as necessidades, as condições e opções das partes 

interessadas serão avaliadas para determinar os objetivos que negócio deve alcançar, define a 

direção, priorizando a tomada de decisões, e monitora o desempenho e a conformidade com os 

objetivos.  

A gestão está no planejamento, desenvolvimento, execução e 

acompanhamento de todas as atividades estratégicas estabelecidas pela governança para 

assegurar que os objetivos de negócios sejam alcançados.  

O modelo de referência de processos do COBIT 5 divide os processos de 

governança e processos de gestão da seguinte forma: 

Governança – Contém cinco processos de governança e dentro de cada um 

são definidas as práticas para Avaliar, Dirigir e Monitorar e possuem a sigla EDM (Evaluate, 

Direct and Monitor).  

 EDM01: Garantir a Definição e Manutenção do Modelo de 

Governança  

 EDM02: Garantir a Realização de Benefícios 

 EDM03: Garantir a Otimização do Riscos 

 EDM04: Garantir a Otimização dos Recursos 

 EDM05: Garantir Transparência para os Stakeholders 

 

Gestão – Com quatro domínios(Planejar, Construir, Entregar e Monitorar),  

cada processo exige planejamento, construção, entrega e monitoria, porém cada um é alocado 

em um domínio mais relevante com sua área de atividade.  

Planejar – Contém 13 processos voltados para o planejamento, alinhamento 

e organização dos serviços. Sua sigla é APO (Align, Plan and Organise). 

 APO01: Gerenciar a Estrutura de Gestão de TIC 

 APO02: Gerenciar a Estratégia 

 APO03: Gerenciar Arquitetura da Organização 

 APO04: Gerenciar Inovação 



 

 APO05: Gerenciar Portfólio 

 APO06: Gerenciar Orçamento e os Custos 

 APO07: Gerenciar Rrecursos Humanos 

 APO08: Gerenciar Relacionamentos 

 APO09: Gerenciar Contratos de prestação de Serviços 

 APO10: Gerenciar Fornecedores 

 APO11: Gerenciar a Qualidade 

 APO12: Gerenciar Riscos 

 APO13: Gerenciar Segurança 

 

Construir – Contém 10 processos voltados para a construção, aquisição e 

implementação dos serviços e possuem a sigla BAI (Build, Acquire and Implement). 

 BAI01: Gerenciar Programas e Projetos 

 BAI02: Gerenciar Definição de Requisitos 

 BAI03: Gerenciar Identificação e Desenvolvimento de Soluções 

 BAI04: Gerenciar Disponibilidade e Capacidade 

 BAI05: Gerenciar a Capacidade de Mudança Organizacional 

 BAI06: Gerenciar Mudanças 

 BAI07: Gerenciar Aceitação e Transição da Mudança 

 BAI08: Gerenciar Conhecimento 

 BAI09: Gerenciar Ativos 

 BAI10: Gerenciar Configuração 

Entregar – Com 6 processos, esse domínio controla a entrega e o suporte aos 

serviços. A sigla para seus processos é DSS (Deliver, Service and Support). 

 DSS01: Gerenciar Operações 

 DSS02: Gerenciar Solicitações 

 DSS03: Gerenciar Problemas 

 DSS04: Gerenciar Continuidade 

 DSS05: Gerenciar Serviços de Segurança 

 DSS06: Gerencar Controles do Processo de Negócio 
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Monitorar – O último domínio dos processos de gestão corporativa tem a 

função de monitorar, avaliar e analisar os serviços. Sua sigla é MEA (Monitor, Evaluate and 

Assess). 

 MEA01: Monitorar, Avaliar e Analisar Desempenho e Conformidade 

 MEA02: Monitorar, Avaliar e Analisar o Sistema de Controle Interno 

 MEA03: Monitorar Avaliar e Analisar Conformidade com Requisitos 

Externos 

4.6 Implementação do COBIT 5 

O COBIT 5 tem um guia de implementação, baseado em um ciclo de vida de 

melhoria contínua. Não pretende ser uma abordagem prescritiva ou uma solução completa, mas 

uma orientação para a prevenção dos problemas mais comuns, partilhar as melhores práticas e 

auxiliar na geração dos resultados esperado da organização. O guia é apoiado por uma série de 

ferramentas de implantação com uma variedade de recursos, incluindo auto avaliações e 

ferramentas de diagnóstico, apresentações destinadas para diferentes tipos de públicos. 

Como cada empresa é diferente, assim como as suas necessidades, é 

necessário considerar o contexto da organização para criar um plano de implementação distinto, 

tendo em conta os diversos fatores do ambiente externo e interno. Entre estes valores, podemos 

citar: 

 Ética e cultura 

 Leis, regulamentos e políticas aplicáveis 

 Missão, visão e valores 

 Políticas e práticas de governança 

 Plano de negócios e intenções estratégicas 

 Modelo operacional e nível de maturidade 

 Estilo de gestão 

 Apetite ao risco 

 Capacidades e recursos disponíveis 

 Práticas da indústria 



 

Para sugerir a necessidade de uma melhor governança corporativa e gestão de 

TIC podem haver uma série de fatores, os chamados pontos de dor ou eventos de 

desencadeadores podem ser usados como ponto de partida para a iniciativa de implementação. 

Pontos de dor são problemas que a organização está enfrentando e/ou os 

pontos fracos da organização. Exemplos de alguns dos pontos de dor comuns são:  

 Frustração da organização com iniciativas fracassadas, aumentando 

os custos de TIC e a percepção de baixo valor para o negócio 

 Incidentes significativos relacionados ao risco de TIC para o negócio, 

tais como perda de dados ou falha em projetos 

 Problemas com a terceirização da prestação de serviços, tais como o 

não cumprimento de forma consistente dos níveis de serviço 

acordados 

 Não cumprimento das exigências regulatórias ou contratuais 

 Limitações de TIC na capacidade de inovação e agilidade dos 

negócios da organização 

 Descobertas das auditorias regulares sobre o fraco desempenho de 

TIC ou relatórios de problemas com a qualidade de TIC 

 Gastos com TIC ocultos e não autorizados 

 Duplicação ou sobreposição das iniciativas ou desperdício de recursos 

 Recursos de TIC insuficientes, pessoal com competências 

inadequadas ou insatisfação ou esgotamento do pessoal 

 Mudanças relacionadas com a TIC que não atendem às necessidades 

da organização e demoram a dar retorno ou estouram o orçamento 

 Membros da diretoria, executivos ou gerentes seniores que relutam 

em se envolver com TIC, ou falta de patrocinadores comprometidos e 

satisfeitos para área de TIC da organização 

 Múltiplos e complexos modelos operacionais de TIC 

Além desses pontos de dor, outros eventos em ambientes internos e externos 

à organização podem sinalizar ou desencadear um foco na governança e gestão de TIC, por 

exemplo 

 Fusão, aquisição ou alienação 

 Uma mudança no mercado, posição econômica ou competitiva 
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 Mudança no modelo operacional do negócio ou acordos de 

terceirização 

 Nova regulamentação ou requisitos de conformidade 

 Mudança significativa de tecnologia ou de paradigma 

 Foco ou projeto de governança em toda a organização 

 Novo CEO, CFO, CIO, etc. 

 Auditoria externa ou avaliações de consultores 

 Uma nova estratégia ou de negócio 

Para um modelo de governança poder ser implementada com sucesso, é 

necessária a mudança adequada dos habilitadores da governança ou gestão apropriados. Em 

muitas organizações, há uma ênfase significativa no primeiro aspecto, com muitas mudanças 

no núcleo da governança e gestão de TIC, mas há pouco valor à gestão de aspectos humanos 

cultural e comportamental da mudança, e motivação das partes interessadas a aceitar a 

mudança. 

Não deve ser assumido que os habilitadores, novos ou revistos, serão aceitos 

pelas diversas partes interessadas da empresa. A possibilidade de ignorar e / ou resistir as 

alterações deve ser objeto de uma abordagem estruturada e proativa. Uma conscientização ideal 

do programa de implementação é necessária por meio de um plano de comunicação eficaz que 

defina o que vai mudar, o que vai terá de novo, de que forma e por quem, nas diversas fases do 

programa. 

4.7 O Ciclo de Vida da Implementação do COBIT 5 

O ciclo de vida de implementação COBIT 5 oferece uma oportunidade para 

as organizações a utilizar a própria estrutura para lidar com a complexidade e os desafios 

normalmente associados com implementações. Existem três componentes interligados do ciclo 

de vida de implantação:  

 Ciclo de vida da melhoria contínua 

 Habilitação da mudança 

 Gestão do programa 

O ciclo de vida tem sete fases. A Fase 1 começa com o reconhecimento e 

aceitação da necessidade de implementação ou melhoria. A identificação das deficiências atuais 

da empresa para promover mudanças nos níveis de gestão faz parte dos seus objetivos.  



 

A Fase 2 centra-se na definição do âmbito da iniciativa de implementação ou 

melhoria utilizando o mapeamento dos objetivos de negócio com os objetivos de TIC para os 

processos associados, tendo em conta como os cenários de risco poderiam destacar os processos 

mais importantes nos quais a governança deve concentrar. Uma revisão do estado atual é então 

realizada para encontrar problemas ou deficiências da organização.  

Na Fase 3 é definida uma meta de melhoria, seguira por uma análise detalhada 

para identificar as necessidades e como atingi-las, com prioridade nas mais fáceis de realizar e 

que podem produzir um maior benefício. 

A Fase 4 consiste em planejar soluções práticas através da definição de 

projetos, que são apoiadas por casos de negócios razoáveis. É necessário desenvolver um plano 

de mudança. Um estudo de caso bem desenvolvido ajuda a identificar e monitorar os benefícios 

do projeto. 

Na Fase 5 são implementadas as soluções propostas nas práticas do dia-a-dia. 

Medidas podem ser definidas utilizando metas e métricas do COBIT para garantir que o 

alinhamento de negócios seja alcançado e o desempenho possa ser medido. 

A Fase 6 foca na operação dos habilitadores novos ou melhorados e o 

monitoramento da realização dos benefícios esperados. 

Durante a Fase 7 o sucesso global da iniciativa é analisado, assim como novas 

exigências para a governança ou gestão de organizações de TIC são identificadas e a 

necessidade de melhoria contínua é reforçada. 
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5  CONCLUSÃO 

Neste trabalho foram apresentados os conceitos de governança corporativa e 

governança de TIC e os aspectos implementados pelos frameworks ITIL e COBIT no suporte 

a essa definição.  

Pode-se concluir que as organizações, independentemente do tamanho, 

precisam de uma organização em seus serviços, em particular no domínio das TIC, porque se 

eles são usados por colaboradores corretamente, contribuem para a implementação de processos 

e alcançam melhores resultados. Dada a crescente utilização das melhores práticas de empresas 

de governança, alguns métodos passaram a ganhar notoriedade e tornaram-se um suporte para 

as transformações que tiveram que ser feitas. 

Os modelos COBIT e ITIL são utilizados a muitos anos por especialistas em 

gestão de serviços de TIC, onde eles fornecem diretrizes certificadas para a governança e gestão 

de empresas de TIC. 

O COBIT tem como objetivo principal auxiliar as organizações a atingirem 

suas metas e criar valor por meio da TIC mantendo o equilíbrio entre a otimização dos riscos e 

da utilização dos seus recursos.  

O objetivo do ITIL é aumentar a satisfação das pessoas envolvidas nos 

serviços de TIC, desde a organização que o presta até seu usuário, criando valor ao negócio 

através de serviços que condizem com os objetivos organizacionais da empresa. 

Pode-se perceber que os processos de ambos os modelos podem se relacionar 

pois possuem objetivos semelhantes, porém cada um possui seus benefícios e carências.  

O COBIT permanece mais amplo que o ITIL, devido aos seus cinco 

princípios, sua cascata de objetivos e seus sete habilitadores, o COBIT auxilia uma organização 

a alcançar as necessidades dos seus stakeholders, especialmente aqueles relacionados ao uso 

das TICs e dos recursos espalhados por toda empresa.  

O ITIL contribui dando foco no gerenciamento de serviços das TICs e 

fornecendo orientações mais detalhadas nesta área através das com suas cinco fases do Ciclo 

de Vida de Serviço. 

A conclusão é que os dois modelos não são mutuamente exclusivos e podem 

ser implementados em conjunto. Uma empresa que quer satisfazer as necessidades de negócios 

de TIC pode usar os pontos fortes de ambas as estruturas e adaptá-las ao seu próprio caso, para 



 

encontrar ajuda para resolver os problemas que estão normalmente presentes na empresa e 

apoiar os seus objetivos. 
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ANEXO A - NECESSIDADES DAS PARTES INTERESSADAS 

E OBJETIVOS CORPORATIVOS 

O Capítulo 4.1.1 ilustrou as etapas individuais da navegação pela cascata de 

objetivos, desde as necessidades das partes interessadas até as metas dos habilitadores. 

As tabelas contidas nas figuras abaixo podem ser usadas para ajudar a definir 

e priorizar objetivos corporativos ou objetivos de TI específicos, com base nas necessidades 

especificas das partes interessadas. A situação de cada organização é diferente, por isso é 

necessário que estas tabelas não sejam ser usadas de forma mecânica, e são somente uma 

sugestão de um conjunto de relacionamentos genéricos. Uma intersecção da necessidade de 

uma parte interessada com o objetivo corporativo é preenchida se aquela necessidade tiver de 

ser considerada para aquele objetivo.  

1

 

Tabela 3 - Mapeamento dos Objetivos Corporativos do COBIT 5 em Perguntas 

sobre Governança e Gestão (1) [15] 



 

1

 

Tabela 4 - Mapeamento dos Objetivos Corporativos do COBIT 5 em Perguntas 

sobre Governança e Gestão (2) [15] 
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Tabela 5 - Mapeamento dos Objetivos Corporativos do COBIT 5 em Perguntas 

sobre Governança e Gestão (3) [15] 
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ANEXO B – MAPEAMENTO DETALHADO DOS OBJETIVO 

OS CORPORATIVOS PARA OBJETIVOS DE TIC 

A cascata de objetivos do COBIT 5 é explicada no capítulo 4.1.1. 

O objetivo das tabelas de mapeamento contidas nas figuras abaixo é 

demonstrar como os objetivos corporativos são apoiados (ou como se traduzem em) objetivos 

de TIC. Por esse motivo, a tabela contém as seguintes informações: 

Nas colunas, todos os 17 objetivos corporativos genéricos definidos no 

COBIT 5, agrupados pela dimensão BSC. 

Nas linhas, todos os 17 objetivos de TIC, também agrupados nas dimensões 

BSC de TIC. 

As imagens são um mapeamento de como cada objetivo corporativo é 

apoiado pelos objetivos de TI. Este mapeamento é expresso usando a seguinte escala: 

‘P’ significa primário, quando houver uma relação importante, ou seja, 

quando o objetivo de TIC representar um apoio fundamental para o objetivo corporativo. 

‘S’ significa secundário, quando houver uma relação ainda forte, mas menos 

importante, ou seja, quando o objetivo de TIC representar um apoio secundário para o objetivo 

corporativo. 



 

 

Tabela 6 - Mapeamento dos Objetivos Corporativos do COBIT 5 em Objetivos de 

TIC [15] 
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ANEXO C - MAPEAMENTO DETALHADO DOS OBJETIVOS 

DE TI PARA PROCESSOS DE TI 

Este anexo contém a tabela de mapeamento entre os objetivos de TI e como 

estes são apoiados pelos processos de TIC como parte da cascata de objetivos explicada no 

capítulo 4.1.1. 

As figuras abaixo contêm: 

 Nas colunas, todos os 17 objetivos de TIC genéricos definidos no capítulo 4.1.1 

agrupados nas dimensões do BSC de TIC 

 Nas linhas, todos os 37 processos do COBIT 5, agrupados por domínio 

 Um mapeamento de como cada objetivo de TIC é apoiado por um processo de TIC do 

COBIT 5. Este mapeamento é expresso usando a seguinte escala: 

o ‘P’ significa primário, quando houver uma relação direta importante, ou seja, 

quando o processo do COBIT 5 for um apoio fundamental para a consecução 

de um objetivo de TIC. 

o ‘S’ significa secundário, quando houver uma relação ainda forte, mas menos 

importante, ou seja, quando o processo do COBIT 5 for um apoio secundário 

para o objetivo de TIC. 

 



 

 

Tabela 7 - Mapeamento detalhado dos objetivos de TIC para processos de TIC (1) 
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1

 

Tabela 8 - Mapeamento detalhado dos objetivos de TIC para processos de TIC (2) 

 


