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RESUMO 

 

Atualmente, diante de uma perspectiva inovadora dentro da esfera pública, em 

se tratando do aperfeiçoamento tecnológico, esta pesquisa abordará como a 

aplicação da Gestão e Governança em Tecnologia de Informação estão sendo 

desenvolvidas dentro dos Órgãos Públicos,  visando mostrar neste estudo as 

cruciais retenções e adversidades que impedem um melhor desempenho destes 

benefícios, tanto quanto, delinear e transparecer os aspectos positivos que foram 

captados a partir da eficiência prestada dentro da esfera pública. Ainda que, as boas 

práticas de Governança de Tecnologia da Informação, caracterizadas em estruturas, 

procedimentos e equipamentos, a gestão de recursos e riscos justificam esforços 

adicionais por parte dos gestores para adaptação à nova forma de trabalho. Os 

Órgãos Públicos têm se empenhado em acompanhar o desenvolvimento da Gestão 

e Governança de Tecnologia da Informação, e vem realizando auditorias para 

garantir qualidade do serviço prestado. À vista disso, demonstraremos a importância 

de uma Gestão e Governança de Tecnologia da Informação bem estruturadas na 

esfera pública, como ela é tratada pela governança corporativa e quais os principais 

frameworks utilizados para o desenvolvimento e conclusão deste artigo, a partir disso 

foram abordados trabalhos acadêmicos e, também, entrevistas com profissionais 

capacitados atuantes na área, que demonstraram como os Gestores e Órgãos 

Públicos têm enfrentado os desafios das boas práticas de Gestão e Governança de 

Tecnologia da Informação. 

 

Palavras-chave: Governança, Gestão, Tecnologia, Órgãos Públicos, 

Frameworks.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Currently, faced with an innovative perspective within the public sphere, when 

it comes to technological improvement, this research will address how the application 

of Management and Governance in Information Technology is being developed within 

Public Agencies, aiming to show in this study the crucial retentions and adversities 

that prevent a better performance of this benefit, as well as to outline and reveal the 

positive aspects that have been captured from the efficiency provided within the 

public sphere. Even though, the good practices of Information Technology 

Governance, characterized in structures, procedures and equipment, the 

management of resources and risks justify additional efforts by managers to adapt to 

the new way of working. The Public Bodies have been committed to monitoring the 

development of Information Technology Management and Governance, and have 

been conducting audits to ensure the quality of the service provided. In view of this, 

we will demonstrate why Information Technology Management and Governance is 

well structured in the public sphere, how it has been handled by corporate 

governance and what the main frameworks used are. For the development and 

conclusion of this article, academic papers were addressed, as well as interviews 

with qualified professionals working in the area, who demonstrated how Managers 

and Public Agencies have faced the challenges of good Information Technology 

Management and Governance practices. 

 

Keywords: Governance, Management, Technology, Public Agencies, 

Frameworks.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Gouveia e Ranito (2004) o motor que desenvolve a interação 

humana é a informação, sem considerar tamanho, natureza e a atividade da 

organização, sendo necessária para que se possa cumprir suas missões e objetivos 

que foram propostos. Por isso, é indispensável que a organização projete uma 

infraestrutura que possibilite que o conjunto de dados seja processado e 

armazenado adequadamente. Entretanto, é necessário conhecimento prévio sobre 

as execuções dos Sistemas de Informações, a fim de que a Governança e a Gestão 

em Tecnologia na administração pública se desenvolva paralelamente com a 

ascensão de novas leis. 

A partir do destacado anteriormente, Guerra e Alves (2004), notam que a 

gestão e a governança em tecnologia utilizam boas práticas que facilitam a 

modulação deste processo. A adoção de frameworks para a prestação de serviços 

é, por sua vez, unânime entre as organizações, por outro lado, a alta administração 

demonstra adversidade em suas especificações e aplicações.  

Entretanto, Cepik e Canabarro (2010) pregam que a administração pública 

evoluiu em se tratando dos sistemas da administração e informação dentro da esfera 

pública, todavia, em alguns países, a forma nas quais às tecnologias da informação 

na administração pública é colocada é distinta da qual ocorre na administração 

pública brasileira. A perspectiva apresentada por tais países, apresentam uma 

vivência social e cultural dessemelhante à brasileira.  

Visando mudar o quadro apresentado, o Tribunal de Contas da União (2014), 

tem realizado o acompanhamento da situação da gestão e governança de tecnologia 

em órgãos e entidades da Administração Pública Federal utilizando o COBIT 5 como 

referência para suas avaliações desde o ano de 2012. O último levantamento 

disponibilizado pelo TCU, para o ano de 2014, revelou de maneira geral, a contínua 

melhoria da situação da governança em relação aos anos anteriores, destacando-

se, assim, o aumento da quantidade de organizações que institucionalizaram o 

comitê de TI, a evolução de práticas de planejamento de tecnologia, práticas de 

planejamento e de gestão de contratações de TI, assim como, o aumento do número 

de organizações que avaliavam o desempenho na gestão e uso de TI e que 
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passaram a reconhecer a importância da gestão de riscos de tecnologia da 

informação. 

No contexto organizacional, Weill e Ross (2006) explicam que uma das funções 

do setor da tecnologia é agregar valor para o negócio da organização, realizando o 

alinhamento do capital investido com as estratégias da organização, gerando assim, 

aplicabilidade a seus serviços. Para tal fim, a utilização e manutenção de boas 

práticas é o método mais adequado. Hoje, em nível mundial, existem diversos 

frameworks que possibilitam o auxílio da governança em tecnologia da informação. 

Contudo, na esfera da administração pública, é que esta necessidade da aplicação 

e manutenção se faz crescente.  

Assim, Graemel (2003), destaca que a usabilidade de recursos tecnológicos 

está, por sua vez, mais prática, mas, tal praticidade não é notória em se tratando de 

gestão e tecnologias interligadas a organização. Desse modo, uma das principais 

adversidades dos gestores é como aproveitar a tecnologia da forma sólida, 

disseminando e aglutinando real valor ao negócio da organização. As organizações 

apresentam tamanha dificuldade em como estabelecer a governança em 

tecnologia.  Sendo assim Lunardi, Becker e Maçada (2011), complementam que um 

dos grandes desafios da aplicação da Governança de tecnologia reside, sobretudo, 

no fato de que as principais preocupações com a TI, tanto presentes quanto futuras, 

não são relacionadas aos aspectos tecnológicos, mas sim à governança. Da mesma 

forma, o interesse da alta administração pelo tema é reflexo da mudança do papel 

da própria TI, de predominantemente operacional para um papel mais estratégico e 

de apoio à decisão. 

Assim, a partir do apresentado, o presente trabalho tem como elemento de 

direcionamento a seguinte pergunta de pesquisa: Diante da perspectiva atual e 

futura, quais as principais adversidades que implicam a não aplicação e 

manutenção adequada da governança em tecnologia da informação em órgãos 

públicos? 

Para responder à questão levantada este artigo está estruturado a partir da 

introdução, em seguida são discutidos os fundamentos teóricos, apresentar-se-á o 

procedimento metodológico e a discussão de resultados e, finalmente, a conclusão. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1 Princípios da Administração Pública 

 

Para a compreensão do que significa tais princípios, é de suma importância 

compreender a definição primária de princípios, que dão base para nortear e assimilar 

todo o ordenamento jurídico, no qual Reale (1986, p. 60) expõe afirmando que os 

Princípios são fundamentais e servem como alicerce ou garantias ordenadas em 

conceitos mediante a situação ordenada e, as vezes, certas posições evidenciam o 

conhecimento necessário. 

  

2.1.1 Legalidade 

Este princípio, que trata das garantias de direitos individuais, refere-se que a 

Administração pública somente pode realizar aquilo que a lei permite, com isso, 

Meirelles (2000, p. 82) defende que na Administração Pública, não existe vontade 

pessoal, ou liberdade particular, mas a lei deixa lícito tudo aquilo que a mesma não 

proíbe, ou seja, só é permitido fazer aquilo que a lei autoriza. A lei para administrador 

público se resume, segundo Meirelles à “Deve ser feito assim”. 

 

2.1.2 Moralidade  

 

Este princípio, que tem como base a boa administração, relaciona-se com as 

decisões legais tomadas pelo agente de administração pública alinhadamente com 

a honestidade, em corroboração, Meirelles (2000, p. 84) também afirma que este 

principio atrelado com os demais se adequam e constituem a legitimidade da 

atividade pública.  

2.1.3 Impessoalidade  

 

Mello (1994, p.58) afirma que esse princípio “se traduz a ideia de que a 

Administração tem que tratar a todos os administrados sem discriminações, 

benéficas ou detrimentos”. 
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Complementando a afirmação de Mello, Di Pietro (1992, p.71) coloca que o 

princípio da impessoalidade está relacionado ao princípio da finalidade pública: “A 

Administração Pública não pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas 

determinadas, uma vez que é sempre o interesse público que deve nortear o seu 

comportamento”. 

 

2.1.4 Publicidade 

 

Como Di Pietro (1999, p. 67) afirma, este princípio trata da transparência, ou 

seja, a sociedade tem que ter acesso aos dados publicados e divulgados, 

relacionado diretamente com o Direito da Informação, ao qual pertence ao rol de 

Direitos e Garantias Fundamentais.   

2.1.5 Eficiência 

 

Este princípio demonstra zelo pela boa administração, presente no princípio da 

moralidade, atendendo aos anseios da sociedade, conseguindo legalmente atingir 

resultados positivos, a partir disso, Meirelles (2000, p. 90) complementa 

relacionando-a com a presteza, perfeição e os rendimentos funcionais empregados, 

onde tal princípio não se contenta mais com ideologias separadas, se modernizando 

para que possa exigir resultados cada vez mais positivos e integrados com os demais 

princípios.  

2.2 Governança Corporativa e Governança de Tecnologia da Informação 

 

Na ótica estrutural, o Tribunal de contas da União define e explica a governança 

corporativa como:  

 

A origem da governança está associada ao momento em que organizações 

deixaram de ser geridas diretamente por seus proprietários (p. ex. donos do 

capital) e passaram à administração de terceiros, a quem foi delegada 

autoridade e poder para administrar recursos pertencentes àqueles. (TCU; 

2014, p, 5) 
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Ainda na mesma ótica, o ITGI (2003) comenta que governança corporativa 

exerce uma atividade primordial no crescimento da governança em tecnologia, pois 

a governança em tecnologia é agregada a governança corporativa. A 

responsabilidade sobre a atuação da governança em tecnologia engloba tanto o 

setor de TI quanto a alta administração, pois, desta forma, a organização estrutural 

e de processos asseguram um suporte mais eficaz em se tratando dos objetivos e 

estratégias traçadas ao setor de TI. Todavia Bernardes e Weiss (2014) 

complementam que tanto a alocação quanto o remanejamento de recursos, não são, 

por sua vez, uma preocupação, porém, a utilização de padrões de boas práticas de 

gestão e governança definem um melhor controle e objetivo, gerando assim um 

retorno sólido aos recursos investidos. 

A partir disto, Pereira (2010a) descreve que tanto no setor privado quanto na 

administração pública, as boas práticas se fazem necessárias para o gerenciamento 

de recursos sob responsabilidade do setor. Com isso, o IBGC (2009) acrescenta que 

a governança corporativa atua em forma sistemática, para poder dirigir, monitorar e 

incentivar as organizações a utilizar de fato as boas práticas definidas. Portando, 

finalizando este delineamento, Ereland, Hitt e Hoskisson (2005), contemplam que a 

governança corporativa, atualmente, é a técnica de gerenciamento de negócios mais 

avançada, aplicada e reconhecida por sua atuação em organizações distintas, 

gerando, portanto, uma garantia e solidez às decisões, assim demonstrado no 

sistema estrutural da Governança Corporativa na Figura 01. 

 

Figura 01 - Sistema de Governança Corporativa

 

Fonte: http://www.efagundes.com/ 

http://www.efagundes.com/
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De acordo com De Haes e Van Grembergen (2006), a governança de TI é a 

capacidade organizacional exercida pela alta administração, direção executiva e 

direção da TI para controlar a formulação e a implementação da estratégia de TI e, 

desta forma, garantir a fusão entre o negócio e a tecnologia, como a Figura 01 ilustra. 

Ainda assim, Simonson e Johnson (2005), destacam que a governança de tecnologia 

está relacionada à tomada de decisões dentro da TI referindo-se à preparação, 

elaboração e implementação em cima de metas, processos, pessoas e tecnologia 

em nível técnico e estratégico. Sendo assim, o ITGI (2003) aponta que a 

responsabilidade sobre a governança de TI engloba o conselho de administração e 

a direção executiva, e seus princípios consistem em liderança, estruturas 

organizacionais e processos que dão amparo ao que a TI da organização 

sustenta. Com isso a Figura 2 resume as principais dimensões focalizadas pela 

Governança de TI.                                

 

Figura 02 - Governança de TI 

 

Fonte: TCU 

 

Conforme Lee (2009) aponta, assim como a governança corporativa dispõe 

aspectos gerenciais à governança de TI, a governança de TI absorve processos do 

gerenciamento da TI. E concluindo, Tu (2008), destaca que os diretores 

responsáveis por gerir a TI tem papel primordial em se tratando de governança de 

TI, sendo de sua responsabilidade a implantação e manutenção das estratégias 

definidas da TI, coordenar a Tecnologia da Informação, entre os vários setores 

existentes, oferecer melhoria contínua dos serviços prestados e a diminuição dos 
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riscos. Assim a TCU ilustra os processos e a absorção da Gestão de TI e 

Governança em TI na Figura 03. 

 

Figura 03 - Relação entre Governança e Gestão 

 

Fonte: TCU 

 

2.2.1 Frameworks 

 

Diversos são os frameworks existentes para a gestão e governança em 

tecnologia. Em se tratando de gestão de infraestrutura e processos de TI, o 

framework mais utilizado e recomendado é o ITIL V4. Por sua vez, na área de 

auditoria e fiscalização, o COBIT 5 é o framework responsável por definir as 

diretrizes. (LYRA, 2013; BIANCHI, 2015). 

Segundo Abreu, Aragon e Fernandes (2006), nos últimos anos, com o 

surgimento e a elaboração de frameworks e modelos práticos, a gestão e 

governança de TI têm sido cada vez mais aprimorados. E somando ao dito 

anteriormente, Fagundes (2004) expõe que a definição de frameworks e modelos 

práticos se dão por um conjunto de etapas e procedimentos que tendem a melhorar, 

reduzir riscos e aperfeiçoar a gestão e a governança de TI. 

Com isso, conforme Weill (2004b) comenta, em sua grande maioria, 

organizações e empresas públicas e privadas utilizam frameworks de gestão ou 

governança de TI, mesmo que tal utilização seja de forma indireta. Todavia, algumas 

dessas organizações e empresa não tem conhecimento prévio sobre as boas 
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práticas definidas por estes modelos e frameworks, sendo assim, não podendo 

aplicar o que de fato as boas práticas definem. 

Por fim, Becker, Lunardi e Maçada (2011) destacam que o uso de governança 

em tecnologia fez com que frameworks fossem desenvolvidos. Hoje, existem 

diversos modelos práticos para organizar, estruturar e definir como a gestão e 

governança de TI devem ser aplicadas. 

 

2.2.2 COBIT 5 

 

O COBIT 5 se baseia na norma ISO/IEC 38500, na qual Dourado define a 

estrutura organizacional da Governança de TI como:  

 

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

governança corporativa de TI envolve a avaliação e a direção do uso da TI 

para dar suporte à organização no alcance de seus objetivos estratégicos e 

monitorar seu uso para realizar os planos. A governança inclui a estratégia 

e as políticas para o uso de TI dentro de uma organização.  (DOURADO; 

2014, p. 1). 

 

Na Governança de TI é notória a necessidade da junção de vários frameworks 

e normas, como a ITIL e a ISO 20.000, para deixar de fato o Gerenciamento de 

Serviços de Tecnologia da Informação (GSTI) completo, de forma que entregue um 

valor sem perdas de qualidade, com um conhecimento maciço de boas práticas, 

deixando os processos cada vez mais fluidos e práticos. Nesta visão, de 

complemento e conteúdo maciço de boas práticas na Governança Corporativa de TI, 

conforme o TCU (2012) apresenta, atualmente o COBIT é o framework de referência 

dentro das organizações públicas brasileiras. O TCU juntamente com a Secretaria 

de Fiscalização de Tecnologia da Informação (SEFTI), utilizam os métodos definidos 

pelo COBIT para poder desenvolver avaliações sobre a gestão e a governança de 

TI na administração pública. 

Como demonstra a ISACA (2012) na Figura 04, existem algumas motivações 

para o desenvolvimento do COBIT 5. Dentre as motivações, destacam-se a 

necessidade de atingir a criação de valor para a organização por meio da TI. O nível 

de satisfação das partes interessadas com os serviços de TI. O cumprimento das 

leis, dos regulamentos, e dos acordos contratuais e políticas da organização. E 
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principalmente, o alinhamento das reais necessidades de negócios com os objetivos 

de TI. 

 

Figura 04 - Os 5 Princípios do COBIT 5 

 

Fonte: ISACA 

 

2.2.3 ITIL 

 

Como base inicial para as boas práticas da Governança de TI, pode-se citar o 

modelo ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Trata-se de um 

framework de gerenciamento de serviços mais adotado no mundo que oferece 

fundamentos básicos, para a integração de modelos operacionais de gerenciamento 

de serviços com as novas tecnologias e serviços digitais. A ITIL vem com um foco 

voltado para a introdução destas novas tecnologias e serviços de forma gerencial 

dentro do modelo do negócio, facilitando o gerenciamento seja ele operacional ou 

documentacional, como exemplifica a Figura 5. Ela descreve as boas práticas de 

entrega de serviços operacionais habilitados por tecnologia, atrelando a filosofias 

como Agile, DevOps e Lean no âmbito de desenvolvimento de softwares para um 

modelo de gerenciamento de serviços. Esta integração com as filosofias de 

desenvolvimento surge em sua última grande atualização desde 2007, onde é 
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intitulada de “ITILv4”. A framework tem vários níveis de implementações trazendo 

consigo uma gama de certificações disponibilizadas para os profissionais que 

desejam especializar-se nos mesmos. 

 

Figura 05: Metodologia ITIL 

 

Fonte: Mundo ITIL 

 

2.2.4 ISO 20.000  

 

A ISO/IEC 20.000 é a primeira norma reconhecida internacionalmente para o 

Gerenciamento de Serviços da Tecnologia da Informação (GSTI), onde segundo 

Chiari (2015) tem os requisitos totalmente alinhados com a ITIL, onde estabelecem 

critérios conhecidos como Plan-Do-Check-Act (PDCA) como apresenta a Figura 6, 

destrinchando-se em quatro tarefas básicas: 

 Plan – Planejar: Estabelecer os objetivos e processos necessários para 

entrega dos serviços com qualidade. 

 Do – Fazer: Implementar os processos estabelecidos no plano. 

 Check – Avaliar ou checar: monitorar e estabelecer métricas para os 

processos visando confirmar se eles estão sendo executados com qualidade. 

 Act – Agir: Tomar ações que visam à melhoria contínua dos processos e dos 

resultados gerados por estes.  
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Figura 06 - ISO 20.000 

 

Fonte: Exellence Blog 

 

Um Sistema de Gerenciamento de Tecnologia da Informação (SGTI), com base 

na norma ISO/IEC 20.000 exige eficácia na identificação com precisão as 

necessidades de segurança, o nível de tolerância a riscos e a adoção proativa à TI. 

A partir disso, garante que as boas práticas estabelecidas pela norma sejam 

aplicadas com qualidade. 

 

2.2.4 ISO 27001 

 

A norma ISO/IEC 27001 vem, de forma continuada, melhorada ao longo dos 

anos e deriva de um conjunto anterior de normas, nomeadas de ISO 27001 e a 

BS7799 (British Standards). A sua origem tem por base um documento publicado 

em 1992 por um departamento do governo Britânico que estabelecia um código de 

práticas relativas à gestão da Segurança da Informação. 

Assim, Kosutic (2017) destaca que a ISO 27001 é um sistema de gestão da 

segurança da informação, onde se tem por objetivo planejar, implementar, monitorar, 

analisar e aperfeiçoar as implementações da segurança em TI. A ISO tem como base 
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a ISO 27002, que fornece todos os detalhes necessários para que o anexo “A” da 

ISO 27001 possa ser implementado com sucesso. 

 Em resumo, a ISO 27001 realiza uma avaliação de riscos a ser executada na 

gestão de TI a fim de identificar, controlar e, se for necessário, diminuir os riscos na 

medida que for aplicada. Deste modo, a Figura 07 apresenta o descrito abaixo 

juntamente com seus benefícios: 

 

a) Entendimento dos requisitos de segurança da informação de uma 

organização e da necessidade de estabelecer uma política e objetivos para a 

segurança de informação;  

b) Implementação e operação de controles para gerenciar os riscos de 

segurança da informação de uma organização no contexto dos riscos de negócio 

globais da organização;  

c) Monitoração e análise crítica do desempenho e eficácia do SGSI;   

d) Melhoria contínua baseada em medições objetivas.  

 

Figura 07 - Benefícios da ISO 27001 

 

Fonte: TUV Rheinland 
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3 A GOVERNANÇA DE TI NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 De acordo com Araújo (2002) na administração pública, a função que a 

tecnologia da informação desempenha é de alta importância, sendo caracterizado 

pela aptidão de definir as políticas públicas, entretanto, também é de sua 

responsabilidade minimizar e direcionar corretamente investimentos na organização. 

Holden (2007) expõe que com os avanços tecnológicos, a interação entre a 

administração pública e a sociedade sofreu adaptações. A administração pública 

está mais suscetível a adaptações com as constantes inovações que a tecnologia 

vem desenvolvendo, um de seus principais desafios é como usar e aplicar as boas 

práticas definidas em detrimento à organização. Porém, cada vez mais, as 

organizações públicas têm adotado processos e práticas definidos por frameworks, 

a fim de se obter proeminência na prestação de serviços tecnológicos. Portando, 

ainda segundo o autor, a utilização da Tecnologia da Informação representava um 

alto custo para o orçamento público, limitando-se a áreas específicas de inovação e 

defesa. Progressivamente, ao longo dos anos, a redução dos custos permitiu que 

demais órgãos públicos adotassem ferramentas de informática para auxiliar sistemas 

de pagamento e de armazenamento de dados. A criação de sistemas e aplicações 

possibilitou que tarefas rotineiras fossem automatizadas, possibilitando uma maior 

eficiência na realização das atividades de negócio. 

Entretanto, conforme Campbell, MacDonald e Sethibe (2007), a utilização de 

TI, como foco da governança de TI, traça maneiras para atingir metas presentes e 

futuras da organização. No contexto da administração pública, a governança irá 

delinear quem toma as decisões e como as mesmas serão supervisionadas. Ainda 

assim, segundo Heeks e Bhatnagar (2002) os objetivos e práticas em cada 

organização ou setor são bem diferentes e amplos, vista que o setor público possui 

uma natureza distinta, se for comparado ao privado, como por exemplo a diferença 

nas transações entre a organização e o ambiente, e diferenças nas estruturas e 

processos internos. Sendo assim, a governança de TI na administração pública é 

mais complexa que no setor privado. Na realidade, a governança de TI na 

administração pública se enquadra dentro de um processo mais amplo de 

transformação e reforma, no qual a TI representa um papel fundamental. Os 

sistemas de informação são determinantes para os processos de reformas 
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administrativas. Compreender, portanto, a administração pública contemporânea é 

compreender o modo de tratamento da TI. 

Umas das grandes preocupações da administração pública, segundo 

Fagundes (2004) se deve ao fato de que a estruturação é mais profunda do que a 

tecnologia e a governança. Essa estruturação envolve pessoas, processos, 

definições metodológicas e setores, seja na melhor prestação de serviços, controle 

social ou de processos administrativos. 

Contudo, o TCU (2014) comenta que a aplicação e manutenção de boas 

práticas na Administração Pública tem por objetivo assegurar que o investimento 

está sendo bem aplicado, contribuindo para que as organizações públicas consigam 

atingir suas metas através de um planejamento estratégico institucional alinhado ao 

planejamento de TI, como apresenta a estrutura da governança de TI a partir da 

sociedade na Figura 08.  

 

Figura 08 - Governança da Administração Pública 

 

Fonte: TCU 
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 3.1 OS DESAFIOS DA GOVERNANÇA DE TI NA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

 

   No ano de 2011 a ITGI (IT Governance Institute) apontou alguns dos desafios 

e preocupações que as organizações públicas que possuem uma gestão de TI 

responsável e bem-sucedida apresentam: 

 

1. Estratégia de TI alinhada à estratégia do negócio;   

2. Disseminação da estratégia e objetivos da empresa por todos os níveis; 

3. Construção de estruturas organizacionais que facilitem a programação 

da estratégia e objetivos;   

4. Insistência para que o modelo de controle de TI seja adotado e 

programado. 

5. Acompanhamento e avaliação permanente do desempenho da TI.         

 

No contexto brasileiro, Walton Alencar Rodrigues, Ministro-Presidente do TCU 

durante o biênio 2007-2008, afirma: 

Um dos grandes desafios da Administração Pública Federal na atualidade 
é a elevação do seu grau de governança. O Tribunal de Contas da União, 
como órgão de controle externo, tem um papel de destaque no 
aperfeiçoamento dessa área. Nesse contexto, a governança de tecnologia 
da informação (TI) é essencial para que se atinja esse objetivo. A TI é o 
verdadeiro motor das organizações modernas podendo tanto impulsioná-
las muito adiante como emperrar o seu progresso.  (RODRIGUES; 2008c, 
p. 5) 

 

Com isso, Rezende (2004b) destaca que as organizações públicas obedecem 

às novas legislações e enfrentam um ambiente competitivo, turbulento e 

globalizante. Por isso, necessitam realizar sua reestruturação, adaptação e 

modificação de forma política, social, ambiental e econômica para poderem continuar 

presentes e atuantes de forma competente na sociedade, e é nesse contexto que o 

papel da TI terá que ser revisto. Ainda segundo o autor, nas organizações públicas, 

as dificuldades de alinhar o Planejamento Estratégico de Sistemas de Informação ao 

Planejamento Estratégico Organizacional são maiores do que nos outros setores, 

tendo em vista as mutações políticas constantes. As dificuldades encontradas estão 
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relacionadas como o clima organizacional não totalmente ativo, o plano de carreira 

estático dificulta a prática efetiva da governança de TI, além de que a estrutura 

organizacional e suas infraestruturas sofrem mutações mais frequentemente, 

prejudicando seus planejamentos. O maior desafio dos gestores públicos é fazer 

com que a TI desempenhe o papel relevante para a estratégia nas organizações 

públicas, agregando valor aos seus serviços. 

Em nível global, Huff, Maher e Munro (2006) destacam a existência de um 

deficit de atenção da alta administração, em se tratando de boas práticas e 

estratégicas de TI. Ainda segundo os autores, uma pesquisa realizada com os 

diretores e gestores de algumas corporações americanas, notaram que, por 

unanimidade, o ponto no qual a alta administração é se preocupa é no que diz 

respeito ao risco da TI. Esses autores finalizam com a indicação de seis dicas para 

reduzir esse deficit de atenção com a TI, são eles: 

 

1) Incluir o tema TI na pauta da alta administração.  

2) Incluir a alta administração nas reuniões com os gestores de TI.  

3) Estimular breves apresentações dos gestores sobre a TI para a inclusão da 

alta administração na TI. 

4) Recrutar membros da alta administração com experiência em TI.  

5) Fazer a alta administração debater sobre TI.  

6) Compreender que hoje a alta administração opera na era do conhecimento, 

na sociedade da informação.  

 

A vista disso, a alta administração das organizações públicas brasileiras ainda 

não tem conhecimento do seu papel fundamental na governança de TI, nota-se, 

então, que apesar do forte trabalho dos órgãos de controle, como o TCU, as 

organizações públicas brasileiras que tentam implementar as boas práticas de 

governança de TI, em sua grande maioria, estão em fase embrionária, com atuação 

tímida e imperceptível. 

Neste contexto, a governança de TI na administração pública  vem enfrentando 

um cenário desvantajoso, referente a baixa aplicação e manutenção de boas práticas 

de gestão e governança, aumentando consideravelmente o risco de insucesso de 

estratégias e processos do negócio. (LUNARDI et al.2014; BORGES, SIMAO, 

MIANI, 2016). A vista disso, periodicamente o TCU vem realizando auditorias para 
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avaliar a aplicação e manutenção da governança de TI nas organizações, que são 

denominados por levantamentos do índice de governança de TI (iGovTI), e com isso, 

o cenário apresentado ainda está distante de ser satisfatório para a administração 

pública (BRASIL, 2015; BRASIL, 2017). 

Por fim, Putz (2015) destaca que apesar do TCU exigir que os órgãos e 

entidades da Administração Pública Federal implementem a aplicação e a 

manutenção da governança de TI, o reconhecimento de sua importância e ações de 

implementação não são percebidas em muitas organizações públicas brasileiras. Em 

suma, Graeml (2003) destaca que o uso e a exploração dos recursos tecnológicos 

são cada vez mais intuitivos, porém, a mesma facilidade não é observada em termos 

de gestão e controle dos componentes tecnológicos que estão relacionados ao 

negócio. Portanto, o principal desafio na gerência de TI é saber utilizar a tecnologia 

de forma efetiva, extraindo e agregando valor real ao negócio da organização. 

 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta pesquisa tem como objetivo demonstrar as principais dificuldades da 

aplicação de boas práticas de governança de TI em órgãos públicos e empresas 

privadas que prestam serviços tecnológicos aos órgãos públicos, e identificar os 

motivos para a não aplicação e manutenção destas boas práticas em detrimento aos 

frameworks mundialmente reconhecidos e adotados. 

A pesquisa realizada está direcionada aos gestores atuantes em áreas distintas 

da TI em órgãos públicos e empresas prestadoras de serviços tecnológicos aos 

órgãos, sendo ela realizada através de uma entrevista, guiada por um questionário, 

no qual os gestores avaliam e explicam como é feita a aplicação e avaliação periódica 

das boas práticas determinadas pelos frameworks, quais as dificuldades para se 

implantar e os impactos causados pela não aplicação destes métodos.  

O questionário, compilado pelos pesquisadores, foi enviado aos entrevistados 

em maio de 2020, tendo como objetivo avaliar estruturalmente se as boas práticas de 

governança eram devidamente compreendidas, difundidas e aplicadas entre todos os 

participantes do setor, desde a alta gestão até os operacionais. 

As questões utilizadas na etapa qualitativa foram formuladas e distribuídas em 

forma de documentos Word, sendo elas interligadas, de forma que pudessem ser 
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identificadas as definições de diretrizes para a avaliação do desempenho dos serviços 

de TI (Questão 01), se essas diretrizes estão sendo alcançadas (Questão 02), como 

são as avaliações da governança e gestão junto aos seus prestadores de serviços e 

setores internos e a avaliação periódica de sistemas de informações (Questões 03 e 

04). Em seguida, analisar e explanar qual framework os órgãos e empresas 

prestadoras de serviços tecnológicos adotam em suas organizações (Questão 05) e, 

com isso, explicar se entre os setores e equipes existem processos definidos para a 

realização dos atendimentos referentes às demandas de TI (Questão 06), a partir 

disso, averiguar se os setores e equipes seguem os processos definidos (Questão 

07). Contudo, na visão e opinião dos gestores e empresas prestadoras de serviços 

tecnológicos, exemplificar as principais dificuldades para a aplicação e manutenção 

da governança na sua organização (Questão 08 e Questão 09), mostrar o impacto 

causado por essas dificuldades e as consequências do não seguimento total das boas 

práticas instituídas (Questão 10), e, por fim, o que pode ser feito para melhorar e 

mostrar um resultado mais sólido e objetivo na resolução do que foi citado 

anteriormente (Questão 11). 

 

As questões utilizadas nesta pesquisa foram: 

 

1. Como são definidas as diretrizes para a avaliação do desempenho dos 

serviços de TI? 

 

2. Essas diretrizes são alcançadas regularmente? Quando não são, existe algum 

processo de ajustes? 

 

3. Como é realizada a avaliação periódica da governança e gestão de TI junto 

aos seus prestadores de serviços e setores internos? 

 

4. Como é realizada a avaliação periódica de sistemas de informação? 

 

5. Dentre os principais frameworks de gestão e governança de TI, ocorre a 

adoção de alguns deles na organização? Quais e como está essa adoção? 
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6. Entre os setores/equipes existentes, existem processos definidos para a 

realização dos atendimentos referentes às demandas de TI? Como são definidos 

esses processos? 

 

7. Na organização, os setores/equipes seguem o que foi definido como melhor 

prática para suas atividades, sejam elas técnicas ou gerenciais? 

 

8. Quais são as principais dificuldades para a aplicação e manutenção da 

governança de TI na organização? 

 

9. Na sua opinião, por que existem essas dificuldades? 

 

10. Qual o impacto causado por essas dificuldades com relação a TI/Negócio? 

Quais as consequências pelo não seguimento total das boas práticas instituídas? 

 

11. O que pode ser feito para melhorar e mostrar resultado mais sólido e objetivo 

na resolução do que foi citado anteriormente, a fim de que a governança de TI 

seja de fato seguida e implementada tanto de forma técnica como de gestão? 

 

Os entrevistados desta pesquisa, são indivíduos que atuam alinhadamente com 

a alta administração e que aplicam as políticas e processos de governança e gestão 

no setor de TI. O conjunto escolhido para a realização da entrevista foram definidos 

pelo critério de experiência e acessibilidade, sendo assim, com amplo conhecimento 

de como funcionam os frameworks de governança e gestão de TI e como devem ser 

aplicados corretamente. 

 

5 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

A partir da análise das respostas obtidas do questionário, constatou-se que os 

gestores praticam a utilização de frameworks de governança de tecnologia da 

informação, fazendo parte do controle organizacional da empresa/órgão. 

Alguns dos gestores, não contam com o apoio da alta administração dos órgãos, 

enfatizando a falta de investimento. Onde um dos entrevistados cita: "Precisa de um 
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patrocínio mais forte por parte da Alta gestão, precisam priorizar a manutenção de 

uma governança de TI.", a partir disso, o foco da alta administração não é a 

regularidade da aplicabilidade das boas práticas. 

Já um outro entrevistado descreve quais são as principais dificuldades para 

aplicação de boas práticas: “Falta de pessoal, engajamento voluntário e não 

obrigatório por parte das pessoas”. Esta é uma afirmação interessante, pois mostra a 

ausência de profissionais qualificados ou de fato interessados em fazer com que, a 

gestão de TI juntamente com as boas práticas, sejam aplicadas e seguidas de forma 

efetiva.  

A partir dessa mesma visão, e validando o pensamento de Rezende (2004b), um 

dos entrevistados aponta o impacto dessas dificuldades: "Vejo como a falta de 

credibilidade e desvalorização na área de TI para o mercado, exposição 

desnecessária a riscos de segurança de forma geral." 

Por outro lado, em se tratando da utilização de frameworks governança de TI, os 

gestores foram unânimes em afirmar que todas as suas equipes seguem os padrões 

dos frameworks, podendo ser observados na declaração de um deles: “Através de 

frameworks como COBIT, ITIL e normas como ISO9000 e ISO20000. As diretrizes 

externas, são estabelecidas via Edital através de SLAs e NMSs. As internas através 

de planejamentos estratégicos, reuniões e comitês.” Como descrito no tópico 3, 

comentado pelo TCU (2014). 

Por fim, ratificando os autores Huff, Maher e Munro (2006), existe uma falta de 

interesse da alta gestão em entender como gerenciar o setor de TI, nos quais são 

utilizadas as ferramentas necessárias para que os gestores do negócio possam 

participar da gestão de TI, porém, a falta de credibilidade, investimento e qualificação 

dos profissionais, dificultam e engessam a modernização de procedimentos de boas 

práticas. Onde se pode observar na afirmação do outro entrevistado: "A maior 

dificuldade é a evolução do ambiente, entendo como um círculo vicioso. Não agrega 

valor, mas por outro lado não é possível por que não há um engajamento.". 

Portanto, com o fim das análises dos questionários é notório que existe o 

distanciamento da direção da gestão dos determinados órgãos com relação ao setor 

de TI, que a cultura organizacional e a falta de engajamento da alta administração em 

relação aos frameworks de governança dificultam a aplicabilidade e a manutenção 

das boas práticas de governança. Corroborando o tópico 3.1, onde o ITGI aponta os 

principais desafios e preocupações para com a aplicação do GSTI 
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.  

6 CONCLUSÃO 

 

Em suma, a partir deste estudo, avaliamos a utilização de frameworks de 

governança de TI, a fim de se aplicar as boas práticas. Com base em frameworks 

mundialmente reconhecidos como a ITIL, COBIT, ISO 20000 e ISO 27001, autores 

e estudiosos mediram a eficácia destas aplicações. Com isso, apontamos as 

principais dificuldades que impedem que tais procedimentos sejam executados com 

excelência: 

 

1) Distanciamento da direção de TI do órgão público com relação ao setor de 

Tecnologia. 

2) Cultura organizacional que dificulta a aplicabilidade das boas práticas de 

governança. 

3) Falta de engajamento da alta administração em relação aos frameworks de 

governança. 

4) Profissionais internos engessados em procedimentos sem evolução 

gradativa de forma conjunta com a evolução da tecnologia.  

 

A governança de tecnologia e gestão são setores que precisam estar sempre 

alinhados, de maneira mais sólida, dentro da administração pública, não sendo 

possível que a governança de TI esteja sendo executada apenas em segundo plano. 

Devido ao baixo nível de engajamento da alta administração revela a falta de preparo 

da mesma a estes modelos.  
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