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PARA QUEM É 
ESSE MATERIAL?

• Gestores e consultores de TI;

• Profissionais de TI que visam desempenhar funções 
gerenciais ou de coordenação;

• Profissionais atuantes nas áreas de TI que desejam 
adquirir conhecimentos sobre Governança de TI e seu 
impacto nas organizações.



4

INTRODUÇÃO
Você sabe o que significa ITIL, COBIT,  e Governança de TI? 
Bom, se não sabe, muito provavelmente você está perdendo 
grandes oportunidades com a sua TI. Mas não se preocupe 
pois vamos tirar todas as suas dúvidas com esse material. 

O QUE VOCÊ VAI APRENDER:

• Entender o que é Governança de TI e suas vantagens

• As áreas de foco da Governança de TI dentro das empresas

• Como implantar a Governança de TI em uma empresa
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ENTENDENDO O QUE É 
GOVERNANÇA DE TI 
E SUAS VANTAGENS
Uma das definições de governança de TI mais 
aceita no mundo dos negócios

A capacidade organizacional de controlar a formulação 
e implementação da estratégia de TI e guiar a norma na 
direção adequada, com o propósito de gerar vantagens 
competitivas para a corporação (The Ministry of 
International Trade and Industry).

Estamos vivendo a era de grande competitividade no 
mercado e para isso é preciso garantir os melhores 
processos dentro de uma empresa, onde você conta com 
diversas ferramentas de Tecnologia da Informação que vai 
ser fundamental para uma boa gestão de TI. Porém o gestor 
de TI passa por alguns desafios diários como: manter a TI em 
operação, alinhar a TI com o negócio, garantir a segurança 
das informações, adequar os investimentos, entre outros. 
Para lidar com esses desafios é preciso ter uma governança 
de TI que atue em conjunto com a organização. 
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Pois bem, esta é a Governança de TI: criada com o 
objetivo de planejar e elaborar estratégias que possam dar 
vantagens competitivas às ferramentas de TI implantadas 
em uma empresa e prometem o crescimento acelerado e 
também a transformação do negócio.

DIFERENÇA ENTRE GOVERNANÇA E GESTÃO:

Gestão: as práticas e atividades envolvidas com gestão 
de TI buscam planejar, construir, executar e monitorar a 
organização de TI, garantindo uma cobertura holística.

Governança: os processos de governança de TI direcionam-
se para 05 áreas de foco que são alinhamento estratégico, 
entrega de valor, gerenciamento de riscos, gerenciamento 
de recursos e mensuração de desempenho (serão 
apresentadas ao longo desse material), as quais abordam 
práticas e técnicas necessárias para avaliar estratégicas, 
dar uma melhor direção para TI e mensurar os resultados.

Em resumo, podemos interpretar que a governança estabelece 
toda a direção da TI + monitoramento e direcionamentos 
enquanto a gestão planeja, constrói e executa. 
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AS  ÁREAS DE FOCO DA 
GOVERNANÇA DE TI 
DENTRO DAS EMPRESAS

Alinhamento Estratégico: a Governança de 
TI garante que tanto os processos de negócio 
como os de tecnologia da informação conversem 
entre si. Aqui serão definidos objetivos, desafios 
e metas. Isso permite um planejamento que 
favorece não apenas a tomada de decisão, mas 
toda a operação da empresa.  

Entrega de Valor: assegura que o setor de 
tecnologia da informação seja o mais eficiente 
e eficaz possível. 

Gerenciamento de Riscos: a Governança de TI 
permite que a empresa visualize eventuais riscos 
para o negócio e dá meios de minimizá-los. Essa 
é uma das frentes mais importantes em relação 
à contribuição quanto à segurança do negócio, 
de modo que ela não pode ser ignorada.

Para entender sobre a importância da 
segurança e confiabilidade dos seus dados, 
criamos um material completo:  ACESSE AQUI.

http://materiais.lumetecnologia.com/ebook-seguranca-de-dados 
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Gerenciamento de Recursos: é fundamental 
que a área de TI tenha tanto os recursos 
humanos quanto os de estrutura. Isso permite 
o funcionamento correto de todas as etapas, 
valoriza o conhecimento e melhora a atuação 
de maneira estratégica.

Mensuração de Desempenho: através 
de indicadores a Governança de TI assegura 
uma medição e avaliação precisa dos 
resultados do negócio. 

Com esses conceitos claros sobre governança 
em TI, a empresa ganha a chance de executar os 
processos da maneira correta. Como resultado, 
pode se beneficiar por uma questão 
estratégica, melhorando a tomada de 
decisão e os seus efeitos.
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COMO IMPLANTAR A GOVERNANÇA 
DE TI EMUMA EMPRESA

Para isso é preciso conhecer todos os frameworks - ou seja, 
modelos de trabalho que fornecem métricas do que deve 
ser feito para garantir uma boa governança de TI. 

COBIT (CONTROL OBJECTIVES FOR 
INFORMATION AND RELATED TECHNOLOGY)

É um importante framework que atua como uma das 
principais referências para obter a tão desejada governança. 
Inclusive é um dos mais utilizados mundialmente. 

O principal objetivo do COBIT é, naturalmente, a governança 
de TI, mas ele também serve para dar atenção ao foco do 
negócio, em vez de simplesmente se atentar aos serviços 
de TI como um todo da maneira mais eficiente possível. 

O COBIT 5 é a versão mais utilizada e garante uma maior 
governança,  diminui o risco na implementação de TI e 
garante um maior apoio nas tomadas de decisão. 

O framework define um conjunto completo dos 37 
processos de GOVERNANÇA e de GESTÃO do COBIT 5.
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GOVERNANÇA - Contém cinco processos de governança; 
e dentro de cada processo são definidas práticas para 
Avaliar, Dirigir e Monitorar.

GESTÃO - Contém quatro domínios e 32 processos, em 
consonância com as áreas responsáveis por planejar, 
construir, executar e monitorar, e oferece cobertura de TI de 
ponta a ponta. 

Esses domínios são uma evolução do modelo de processos 
e domínios do COBIT 

Alinhar, Planejar e Organizar

Construir, Adquirir e Implementar 

Entregar, Serviços e Suporte

Monitorar, Avaliar e Analisar 

ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY 
INFRASTRUCTURE LIBRARY)

O ITIL define o conjunto de práticas para o gerenciamento 
dos serviços de TI por meio de “bibliotecas” que fazem parte 
de cada módulo de gestão. Dessa forma, diferentemente 
do Cobit, este é um modelo mais focado para os serviços 
de TI em si. O ITIL descreve os processos necessários para 
suporte e gerenciamento da Infraestrutura de TI assim 
como fornecimento serviço de qualidade com custos 
aceitáveis, agregando valor ao negócio.
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Ao contrário do que se pensa, o ITIL não é concorrente do 
COBIT e pode ser usado de maneira integrada para gerar 
resultados ainda melhores.

PMBOK (PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE)

Este framework está voltado para o gerenciamento de 
projetos da área e melhorar o desenvolvimento e a atuação 
dos profissionais de TI, de modo a garantir que tudo 
aconteça dentro do previsto, tanto em relação a prazos e 
custos como quanto a efeitos desejados.

Uma vez que a governança esteja estabelecida, essa 
metodologia auxilia na execução de projetos diversos, de modo 
a permitir o máximo de eficiência e aproveitamento de recursos.
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CONHEÇA
LUME TRAINING

SEJA UM PROFISSIONAL DIFERENCIADO

A Lume Tecnologia vai lhe proporcionar a experiência ideal para 
impulsionar a sua carreira. Cursos com profissionais atualizados 
e certificados reconhecidos no mercado de trabalho.

Conheça os cursos para Governança 
disponíveis em nosso site

“Participei do curso “TSM 7.1 Administration e 
Troubleshooting”, junto com a equipe q auql eu trabalho e 
tive uma ótima experiência. Curso muito bem ministrado, 

com ótimos instrutores, material didático de primeira 
qualidade, laboratórios climatizados e bem equipados. 

As aulas eram cheias de exemplos reais e trocas de 
experiências que agregam conhecimento e possibilitam 

diversas melhorias para o ambiente TSM que gerenciamos. 
Em resumo, pode-se dizer que o curso e a Lume 

proporcionaram uma experiência de efetivo crescimento 
profissional. Espero participar de outros cursos citados pelo 

professor, que serão muito úteis em minhas atividades.”

André Luiz da Cunha

http://www.lumetecnologia.com/training/categoria_curso/capacitacao-em-governanca/
http://www.lumetecnologia.com/training/categoria_curso/capacitacao-em-governanca/
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