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RESUMO 

 

As organizações modernas dependem cada vez mais da tecnologia da 

informação, que evoluiu muito nos últimos anos e está presente em todas as áreas 

das empresas, auxiliando na busca dos seus objetivos estratégicos e atendimento 

de normas. Esta dissertação pesquisou a aderência das maiores Operadoras de 

Planos de Saúde, com sede no estado do Ceará, quanto à utilização da Governança 

de TI como ferramenta de suporte ao atendimento das normas impostas pela ANS 

(Agência Nacional de Saúde), através de estudo de casos qualitativo de finalidade 

descritiva e aplicada. Existe forte ligação entre o pesquisador e as áreas estudadas, 

o que contribuiu com a interpretação dos fenômenos. O referencial teórico baseou-

se na revisão da literatura sobre frameworks importantes de Governança de TI 

utilizados no mercado como o Control Objectives for Information (COBIT), o 

Information Technology Infrastructure Library (ITIL), o Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK), o Balanced Score Card (BSC), entre outros, sobre o mercado 

de saúde suplementar no Brasil e a regulação imposta pela ANS no tocante à 

tecnologia da informação. Foram realizadas observações diretas, pesquisas 

documentais e de campo em cinco operadoras. Na pesquisa de campo foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas com os gestores de TI e das áreas usuárias 

de TI destas empresas, todas gravadas e transcritas na íntegra. Os resultados foram 

obtidos da triangulação das entrevistas, observações diretas e análise documental e 

as evidências tratadas pela análise de conteúdo. As conclusões indicaram que a 

Governança de TI tem forte impacto na qualidade e planejamento no atendimento às 

normas da ANS, mas as operadoras pesquisadas ainda não utilizam todo potencial 

disponível, com vários níveis de maturidade e muitas oportunidades de evolução. 

   

Palavras-Chaves: Governança de TI, Tecnologia da Informação, planos de saúde 

suplementar.  

  



 

ABSTRACT  

 

Modern organizations are increasingly dependent on information technology, 

which has considerably evolved in recent years and is present in all business areas, 

helping in the pursuit of their strategic goals and in the compliance with the norms. 

This thesis researched the acceptance of the main Health Insurance Companies, 

located in the state of Ceará, of the utilization of IT Governance as a support tool in 

the compliance with the norms imposed by the ANS (National Health Agency), 

through the study of qualitative cases of descriptive and applied aim. There is a 

strong bond between the researcher and the studied areas, which contributed to the 

phenomena interpretation. The theoretical referential was based on literature review 

of important frameworks of IT Governance utilized on the market such as Control 

Objectives for Information (COBIT), Information Technology Infrastructure Library 

(ITIL), Project Management Body of Knowledge (PMBOK), Balanced Score 

Card(BSC), among others, about the health insurance market in Brazil and the 

regulation imposed by the ANS concerning information technology. Direct 

observations, documented and field research on five service providers were 

performed. On the field research, semi-structured interviews were conducted with IT 

managers and IT users of those companies, all fully recorded and transcribed. The 

results were obtained from the triangulation of the interviews, direct observations and 

documental analysis, and the evidences treated by the content analysis. The 

conclusions indicated that IT Governance has a strong impact on quality and 

planning in the compliance with the ANS norms, but the researched companies 

haven’t used all the available potential yet, with several levels of maturity and many 

evolution opportunities. 

 

Key-words: IT Governance, information technology and supplementary health plan. 
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 
 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

No início dos anos 90, no século XX, surgia principalmente nos Estados 

Unidos, um movimento que visava criar novas regras para a gestão das 

organizações (ITGI, 2003). Era necessário dar maior segurança aos acionistas e ao 

mercado devido às atitudes e comportamentos dos executivos. Até esta data, 

simplesmente não havia controle sobre a gestão das organizações, o que dava 

margem para fraudes e desobediência dos executivos. Percebe-se que isso ocorreu 

devido à fragilidade dos modelos de gestão existentes na época, caracterizados pela 

falta de padronização, ausência de ferramentas de controle e qualidade dos 

demonstrativos de resultados que facilitavam a ocultação dos reais resultados 

obtidos pelas empresas (SCHIAVON; LIMA; PIRES, 2010). 

Acionistas ou grupos de acionistas contratavam executivos para gerir suas 

organizações e ativos, dando-lhes poder de decisão sobre suas propriedades. No 

entanto, convém ressaltar que nem sempre os interesses das partes estavam 

alinhados, gerando conflitos e dando espaço para fraudes. Foi neste ambiente que 

surgiu o conceito de governança corporativa com a proposta de criar mecanismos 

tanto de monitoramento quanto de incentivos para a boa gestão.  

O conceito de “Governança”, segundo os dicionários de língua portuguesa, 

origina-se do “ato, cargo ou forma de Governar” (HOUAISS, 2009). 

Com as crises do México, Ásia, Rússia dentre outras, na segunda metade dos 

anos 90, os investidores mudaram de comportamento, pois passaram a exigir mais 

dos seus executivos aumentando a necessidade da Governança Corporativa. 

Entretanto, a lucratividade e o crescimento da economia ainda eram grandes para 

impedir que a Governança Corporativa alcançasse o nível de essencial nas 

organizações. O status de essencial só foi alcançado após o ano 2000 com uma 

sequência de fatos relevantes como: o bug do milênio, a “bolha” da internet, casos 

de fraudes e crimes contra a economia em todo mundo, e a Lei Sarbanes-Oxley 

(MANSUR, 2009). 

 A Governança Corporativa tornou-se necessária após escândalos em 

algumas empresas no início de 2002, envolvendo Enron, Worldcom e Tyco, entre 

outras, que causaram quedas das ações nos Estados Unidos e nos principais 
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mercados do mundo. Merece ressaltar que na época a NASDAQ, bolsa com ênfase 

em Tecnologia, caiu 36% nos seis primeiros meses de 2002. 

A Tecnologia da Informação (TI), que está presente em todas as grandes 

organizações, tem papel importante no suporte às regras impostas pelas leis e 

normas governamentais e setoriais. (WEILL; ROSS, 2006). 

A governança de TI assegura o alinhamento entre negócios e TI através do 

controle e implementação da estratégia de TI. Esta estratégia deverá ser pensada, 

planejada e amparada pela alta direção, gerência de negócios e a gerência de TI, 

para dar o suporte necessário ao negócio da organização. E é nesta estratégia que 

serão definidas: quais decisões deverão ser tomadas para garantir a gestão e o uso 

eficaz de TI? Quem deverá tomar estas decisões? Como estas decisões serão 

tomadas e monitoradas ? (WEILL; ROSS, 2006). 

Segundo pesquisa realizada por Lunardi (2008), utilizando-se do método de 

estudo de eventos em 405 empresas nacionais de capital aberto, listadas na Bolsa 

de Valores do estado de São Paulo (BOVESPA), os resultados sugerem que 

empresas que adotam mecanismos de Governança de TI melhoram 

significativamente seu desempenho organizacional quando comparadas às 

empresas que não adotaram estes mecanismos no mesmo período analisado, 

especialmente quanto às medidas de rentabilidade (como retorno de investimentos e 

margem líquida). Esta pesquisa sugere ainda a existência de correlação entre a 

adoção de Governança de TI e um melhor desempenho financeiro das empresas. 

Conforme o ITGI (2003), a governança de TI é de responsabilidade da alta 

direção (incluindo diretores e executivos), consiste em liderança, estruturas 

organizacionais e processos que garantem que a TI corporativa sustenta e entende 

as estratégias e objetivos da organização. 

A importância da governança de TI nas organizações modernas está 

diretamente ligada ao bom funcionamento das estratégias definidas pela 

organização, dando suporte em todas as etapas de funcionamento da organização 

(ITGI, 2003). 

Historicamente, o sistema público de saúde no Brasil tem demonstrado muitas 

evidências da baixa qualidade de atendimento, condições físicas precárias e equipes 

médicas despreparadas ou desestimuladas para oferecer um bom serviço de saúde 

à população. As causas que desencadearam esta situação não é objeto de estudo 

deste trabalho, mas as consequências desta situação abrem espaço para a 
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consolidação dos planos e dos seguros-saúde, denominado por mercado de saúde 

suplementar, que ocupa espaço cada vez maior no sistema de saúde brasileiro 

(FERREIRA, 2011). 

As OPS surgiram como alternativa assistencial para os trabalhadores 

especializados na região Sudeste durante o processo de industrialização do país, 

com a instalação de fábricas na região do ABC paulista, e se firmaram no mercado 

pela ausência efetiva de determinação política (ABELHA, 2012). 

O setor de saúde suplementar é composto por operadoras de planos de 

saúde, médicos e odontológicos, médicos, dentistas, enfermeiros e demais 

profissionais da área de saúde. Envolve ainda hospitais, laboratórios e clínicas em 

uma rede prestadora de serviços de saúde que atende aos consumidores de planos 

privados de assistência à saúde médica e odontológica (FERREIRA, 2011). 

Os prestadores privados cobram por seus serviços de acordo com as faixas 

etárias dos clientes. Os preços refletem, assim, os custos implícitos e os riscos 

relacionados à idade. Parece razoável assumir que esses preços sejam um proxy 

dos custos de saúde de cada grupo etário (GIAMBIAGI, 2011). 

 A Taxa de Sinistralidade é o principal indicador de eficiência operacional de 

uma OPS. É a relação entre as despesas assistenciais e a receita de 

contraprestações, logo, quanto menor esta taxa, melhor para a operadora. Em 2012, 

a taxa média de sinistralidade no Brasil foi de 85,0% para operadoras médico-

hospitalares e de 48,8% para operadoras exclusivamente odontológicas (ANS, 

2013). 

Em dezembro/2012, a Agência Nacional de Saúde (ANS) registrava 1.323 

operadoras de saúde suplementar ativas, sendo 963 de planos de assistência 

médica e 360 exclusivamente de planos odontológicos. Entre as operadoras de 

planos de assistência médica, as oito maiores detêm 30,2% dos beneficiários e, 

entre as operadoras exclusivamente de planos odontológicos, a concentração é 

maior ainda, pois apenas nove (todas com mais de 300 mil beneficiários) 

concentram 61,8% dos beneficiários em suas carteiras (ANS, 2013). 

O setor de saúde suplementar no Brasil cresceu muito nos últimos anos, 

atingindo a marca de mais de 34% da população brasileira em dezembro/2012. É 

considerado o segundo maior sistema privado de saúde do mundo. 

O Estado se afasta do atendimento à saúde das classes que podem pagar 

pelos planos de saúde privados, passando a atuar, principalmente, como regulador 
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deste mercado, visando garantir os direitos destes consumidores e deveres dos 

operadores (CHAVES, 2011).   

A criação da ANS foi um marco na saúde pública no Brasil. Uma das suas 

primeiras necessidades foi conhecer as informações do setor de saúde no nosso 

país. Para tal, ela precisava do envolvimento das áreas de TI de todas as 

organizações do segmento. As áreas de TI das OPS começaram a receber 

demandas oficiais da ANS e, para atendê-las, precisariam se organizar para evitar o 

pagamento de multas, perda de pontos nas avaliações da ANS e, em alguns casos, 

até a suspensão do plano de saúde.  

As pesquisas realizadas por Weill e Ross (2006) sugerem que empresas que 

possuem bons modelos de governança de TI apresentam resultados superiores aos 

de seus concorrentes, especialmente porque tomam melhores decisões sobre a TI e 

de forma mais consistente. Uma boa governança de TI vem normalmente 

acompanhada de foco e boas práticas administrativas em todas as áreas. 

A governança de TI pode ajudar as OPS no atendimento de normas da ANS e 

na melhoria da qualidade dos serviços prestados. Neste contexto de alta regulação e 

controles por parte da ANS, a governança de TI é essencial para as OPS garantirem 

a continuidade dos serviços de TI, que suportam e mantêm o funcionamento destas 

organizações, o planejamento e priorização dos projetos que envolvam 

desenvolvimento de software ou desenvolvimento tecnológico para atendimento das 

solicitações da ANS.  

As atividades de governança de TI podem ser apoiadas em frameworks, 

padrões, técnicas, leis e normas, conhecidos no mundo tecnológico como o 

Information Technology Infrastructure Library (ITIL), o Control Objectives for 

Information (COBIT), Project Management Body of Knowledge (PMBOK), Balanced 

Scorecard (BSC), ISO 27001 e 27002, entre outros (SCHIAVON; LIMA; PIRES, 

2010). 

A governança de TI apresenta-se como uma importante ferramenta capaz de 

permitir o alinhamento entre as estratégias de negócio e da TI, além de favorecer um 

maior profissionalismo aos processos decisórios da TI (MENDONÇA e NETO, 2011). 

Esta pesquisa pretende mostrar a importância da governança de TI nas 

empresas de plano de saúde suplementar no Brasil, através do estudo de casos em 

operadoras de planos de saúde suplementar com sede no estado do Ceará.  
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1.2 QUESTÃO PROBLEMA 

 

Qual a contribuição da governança de TI para as operadoras de plano de 

saúde suplementar no atendimento às normas da ANS? 

O estudo deste setor é importante pela grande penetração na sociedade 

brasileira, cerca de 34% da população, e pelo tamanho deste mercado para a 

economia, que movimentou 95 bilhões de reais em 2012.  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Principal 

 

Avaliar os impactos da implantação da governança de TI no segmento de 

planos de saúde em operadoras com sede no estado do Ceará como suporte para o 

atendimento às normas da ANS que envolvem a TI. 

O não atendimento das normas da ANS pode acarretar multas, intervenções, 

suspensão da comercialização de planos e até mesmo o cancelamento da 

operadora.  

 

1.3.2 Objetivos Intermediários 

 

1) Levantar as normas e requerimentos da ANS para as OPS em relação a TI. 

2) Avaliar a aderência das OPS no atendimento às normas e requisitos da ANS. 

3) Identificar as práticas de governança de TI utilizadas pelas OPS. 

4) Levantar a aderência das OPS aos frameworks de governança de TI, através 

de pesquisa com seus gestores de TI e gestores usuários. 

 

1.4 SUPOSIÇÃO  

 

Operadoras de planos de saúde suplementar que implantam um framework 

mínimo de governança de TI, seguindo as normas legais e as boas práticas de TI, 

como o ITIL, o PMBOK e o COBIT, entre outros, atingem seus objetivos estratégicos 

com maior segurança e qualidade, garantindo a continuidade dos negócios, 

alinhamento com a estratégia da organização, agilidade na realização das 
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mudanças e maior facilidade no atendimento às normas da ANS que envolvem a TI. 

Dessa forma, mitigando os riscos de multas ou penalidades por descumprimento de 

normas ou prazos, ou baixa avaliação pela ANS no cálculo do IDSS (Índice de 

Desempenho da Saúde Suplementar). 

 

1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

Este estudo pesquisará, no primeiro semestre de 2013, a governança de TI 

nas 05 (cinco) maiores operadoras de planos de saúde suplementar, inclusive 

odontológico, no estado do Ceará, quanto ao atendimento dos prazos e da 

qualidade exigida nas normativas da ANS, que utilizam ou afetam os recursos de TI 

destas OPS. 

Em relação às normas da ANS serão abordadas apenas aquelas relativas à 

área de TI. 

Para a construção do modelo a ser usado no trabalho serão utilizados os 

modelos de Governança de TI propostos pelos estudos de Weill e Ross (2006) e 

Schiavon, Lima e Pires (2010).  

Neste estudo, não serão avaliados os processos de implantação dos 

frameworks da Governança de TI. 

 

1.6 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Há poucos estudos acadêmicos sobre o tema na área de grandes empresas 

de planos de saúde, isto justifica e valoriza esta pesquisa que busca conhecer este 

setor numa região específica do Brasil.  

A pesquisa sobre o tema governança de TI vem crescendo nos últimos dez 

anos em todo mundo, pois demonstra a importância do assunto pesquisado para a 

academia e o mercado.  

Segundo pesquisa de Assis (2011), onde foram levantadas 574 publicações 

de artigos ou trabalhos de conferências na base Institute for Scientific Information 

(ISI) Web of Sciences, no período de 2000 a 2010, para o filtro de assunto: 

Tecnologia da Informação e os tópicos: Governança de Tecnologia da Informação e 

Governança de TI (Gráfico 1). Destaque de crescimento no período de 2007 a 2010. 
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Gráfico 1: Quantidade de publicações sobre Governança de TI de 2000 a 2010 
Fonte: ISI Web of Sciences (INSTITUTE, 2011) 
Nota: Pesquisa de ASSIS (2011) 

 

Na medida em que a TI exerce papel cada vez mais importante nas 

organizações, novos desafios relacionados ao seu gerenciamento surgem 

naturalmente (LUNARDI, 2008). 

O setor de planos de saúde suplementar tornou-se muito importante 

economicamente e socialmente para o país, ao apresentar, no final de 2012, o saldo 

de 47,9 milhões de vínculos de beneficiários de planos de assistência médica e 18,6 

milhões de beneficiários de planos exclusivamente odontológicos. A grandeza e 

importância deste setor para o nosso país podem ser confirmadas pelos números, 

que em dezembro/2012 ultrapassaram a marca de 66,5 milhões de usuários, ou 

seja, mais de 34% da população brasileira é cliente de alguma OPS (ANS, 2013). 

Este trabalho também mostra sua relevância para o setor de planos de saúde 

suplementar no Brasil, que movimentou mais de 95 bilhões de reais em 2012, 

quando propõe um modelo mínimo de governança de TI que as empresas deste 

setor deveriam implantar. Neste modelo, mostram-se as vantagens na qualidade e 

segurança que as OPS conquistam com uma boa governança de TI e as 

dificuldades causadas com a sua ausência, pois estas organizações são regidas por 

normativas da ANS que exigem várias regras de governança corporativa, 

envolvendo recursos e projetos de TI. 

 

1.7 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
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Este trabalho de dissertação está estruturado em 06 (seis) capítulos, 

conforme apresentados abaixo no Quadro 1, o qual apresenta as fases da pesquisa 

em relação aos capítulos deste trabalho. 

Esta introdução teve como objetivo dar uma visão geral do assunto, pois 

apresenta o problema da pesquisa, os objetivos do trabalho, a relevância de estudar 

este assunto, bem como as delimitações da pesquisa. 

No capítulo 2, será levantado o referencial teórico, destacando-se os 

seguintes assuntos: a governança corporativa, a governança de TI, os frameworks 

de governança de TI mais utilizados no mundo, o negócio de plano de saúde 

suplementar no Brasil, as exigências tecnológicas da ANS e uma proposta de 

modelo mínimo de governança de TI considerada adequada para o setor de saúde 

suplementar. 

No capítulo 3, serão apresentados a abordagem metodológica, o tipo de 

pesquisa, a elaboração da entrevista, a seleção dos sujeitos da pesquisa, os 

critérios de seleção dos sujeitos, a coleta de dados e evidências, tratamento e 

análise das evidências e as limitações do método. 

No capítulo 4, serão descritos os estudos de casos, os dados e evidências 

levantadas no trabalho de campo. Ainda neste capítulo serão apresentadas as 

análises e interpretação dos dados levantados e quando necessário o registro das 

evidências. 

No capítulo 5, serão apresentadas as conclusões, sugestões, limitações e 

recomendações do trabalho, por último serão apresentadas as referências 

bibliográficas e os apêndices.  

Quadro 1: Relação entre os capítulos, conteúdos e objetivos. 

 
Fonte: Adaptação do autor.  

C
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INTRODUÇÃO
REFERENCIAL

TEÓRICO
METODOLOGIA CONCLUSÕES

C
o
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o - Problema da 

pesquisa;

- Objetivos;                                                                                                                                                                                                                                         

- Motivação e 

relevância.

- Governança corporativa;

- Governança de TI;

- ITIL, COBIT, PMBOK;

- Planos de saúde;

- ANS, etc.

- Abordagem;

- Proposições e 

seleção de casos.

- Conclusões;

- Sugestões;

- Recomendações.

O
b
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t
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o
s

- Introdução ao 

contexto e 

importância do 

assunto

- Fundamentação teórica 

para estudo do assunto.

- Métodos, técnicas 

e critérios de 

pesquisa.

- Consolidação da 

pesquisa.

RESULTADO DAS 

ENTREVISTAS

- Descrição dos Casos;

- Análise dos dados;

- Análise comparativa entre 

os casos.

- Comparar com modelos de 

Governança de TI.

- Avaliação dos resultados
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CAPÍTULO II - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Para dar sustentação teórica a esta pesquisa, a revisão bibliográfica procurou 

discorrer sobre as pesquisas nas áreas de Governança de TI e de saúde 

suplementar no Brasil, desta forma foi levantada a relação entre a Governança 

Corporativa e a Governança de TI com seus métodos, modelos e frameworks mais 

utilizados no mundo, bem como as normas e leis vigentes aplicadas pela ANS 

envolvendo a saúde e as OPS.  

 Visando criar um ambiente propício para esta pesquisa, inicialmente 

pesquisaram-se temas como a Governança Corporativa, como início de todo o 

processo, e a Governança de TI com seus modelos. 

 Em seguida, a pesquisa voltou-se para a agência reguladora, ANS, com suas 

normas e solicitações voltadas para a área de TI. 

 Finalmente, de posse de todo o estudo teórico realizado, foi proposto um 

modelo de Governança de TI que suportasse as demandas de tecnologias exigidas 

pela ANS. 

 Esta base teórica e científica serviu ainda para a construção do instrumento 

de pesquisa, entrevistas, realizadas em campo e nas análises dos resultados desta 

pesquisa. 

  

2.1 GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

Para falar sobre os conceitos de governança de TI, é necessário que seja 

introduzido um breve histórico sobre governança corporativa, visando alinhar tal 

conhecimento (MONTEIRO et al, 2009). 

A governança corporativa tornou-se um tema dominante nos negócios por 

ocasião da safra de escândalos corporativos em meados de 2002 – Enron, 

Worldcom e Tyco, para citar apenas alguns. O interesse na governança corporativa 

não é novo, mas a gravidade dos impactos financeiros desses escândalos solapou a 

confiança de investidores, tanto institucionais como individuais, e sobrelevou a 

preocupação com a habilidade e a determinação das empresas privadas de proteger 

seus stakeholders (acionistas, funcionários, clientes, credores, etc.) (WEILL; ROSS, 

2006). 
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A lei SARBANES-OXLEY, conhecida como SOX, surgiu em 2002 para mudar 

o panorama mundial de governança, criando padrões mais rígidos de auditoria e 

novas exigências no mercado de ações, com o objetivo de inibir fraudes contábeis e 

obrigar os Presidentes (CEO) e os Diretores Financeiros (CFO) a assinarem as 

demonstrações financeiras, certificando e atestando a eficácia dos procedimentos e 

controles internos da sua organização. Esta lei também impõe penas que chegam a 

20 anos de detenção para os fraudadores. 

Segundo pesquisa de Assis (2011), desde 1992 vários códigos e documentos 

contendo boas práticas em governança corporativa foram criados no mundo todo, 

resultantes da preocupação dos países e instituições em orientar os envolvidos 

sobre comportamentos e práticas éticas. 

No Reino Unido, foi criado o código Combinado de Governança Corporativa 

em 1998, revisado em 2003, baseado no princípio “cumprir ou explicar”, em inglês, 

“comply or explain” (ASSIS, 2011). 

A França publicou os Relatórios Viénot em 1995 e 1999, e o Relatório Bouton 

em 2002. Em 2003, os três documentados foram consolidados, focando nas 

responsabilidades do alto escalão, na transparência e independência dos auditores 

(ASSIS, 2011). 

O Canadá criou, em 2000, seu Comitê Conjunto sobre Governança 

Corporativa, o Comitê Saucier, que tinha foco no papel e escolha do principal 

executivo das empresas (ASSIS, 2011). 

No Brasil, a Governança Corporativa ganhou forças pela necessidade de 

modernização da alta gestão das empresas, em um momento de mercado mais 

competitivo e com muitas novidades como: a globalização, a privatização e a 

desregulamentação da economia no Brasil. 

Governança Corporativa é o conjunto de estratégias utilizadas para 

administrar as relações entre os acionistas, ela é utilizada para determinar e 

controlar a direção estratégica e o desempenho das organizações. (HITT; IRELAND; 

HOSKISSON, 2008). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), a 

Governança Corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, 

monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre proprietários, 

Conselho de Administração, Diretoria e Órgãos de controle. (INSTITUTO..., 2009). 
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Conforme descreve Child (2012), a Governança Corporativa e as novas 

formas organizacionais são dois dos temas abordados com mais frequência nos 

negócios a na administração. Elas são complementares, pois a Governança 

Corporativa preocupa-se com a maneira como os gestores podem ser 

responsabilizados pelo alcance das metas dadas às empresas, enquanto o ímpeto 

para desenvolver novas formas de organização vem da necessidade de atingir 

essas metas com mais eficácia nas condições instáveis no mundo dos negócios.  

Conforme detalha o IBGC (INSTITUTO..., 2009), a Governança Corporativa 

baseia-se em um conjunto de códigos e práticas recomendáveis para guiar o 

relacionamento entre acionistas, auditores, executivos e a comunidade. Ela precisa 

mostrar transparência e segurança para as partes interessadas. São características 

da Governança Corporativa: 

- determinar os objetivos da organização, monitorar e assegurar a execução 

destes objetivos; 

- Conjunto de práticas para otimizar o desempenho de uma companhia; 

- Proteger as partes interessadas (investidores, empregados e credores); 

- Dar transparência nas informações e resultados; 

- Dar igualdade de tratamento aos acionistas; 

- Gerar prestação de contas, entre outras ações. 

Segundo o IBGC (INSTITUTO..., 2009), os princípios da Governança 

Corporativa são: 

- Transparência – Obrigação e desejo de informar resultados e ações. 

- Equidade – Tratamento igual para todos os acionistas. 

- Prestação de contas – Os agentes da Governança corporativa prestam 

contas e são responsáveis pelos seus atos e omissões. 

- Responsabilidade corporativa – Os agentes da governança devem zelar pela 

sustentabilidade das organizações, visando a sua longevidade. 

Weill e Ross (2006) definiram na Figura 1, a área de atuação da Governança 

Corporativa e os envolvidos neste processo. 



24 
 

    
   Figura 1: Ambiente da Governança Corporativa. 
   Fonte: Weill e Ross, 2006. 

 

2.2 GOVERNANÇA DE TI 

 

 A Governança de TI é influenciada pela Governança Corporativa e propõe 

mecanismos para aumentar a segurança, o rastreamento e a transparência dos 

processos intrínsecos da TI (ITGI, 2003). 

O aumento da utilização de ferramentas computacionais provocou 

dificuldades do ponto de vista de gestão. A organização de TI, que tem uma postura 

tradicionalmente fechada e concentrada em questões técnicas, viu sua importância 

crescer dentro do contexto organizacional. Cabe aos gestores de TI entenderem que 

a TI não se trata somente de computadores, softwares, impressoras entre outros 

tipos de ativos; mas um conjunto de ativos que influenciam diretamente nos 

negócios da organização (SCHIAVON; LIMA; PIRES, 2010). 

O alinhamento estratégico de TI é um processo contínuo de ajustes que as 

organizações utilizam para obter-se a interligação entre os objetivos e estratégias de 

negócios e os objetivos e estratégias da área de TI (AFFELDT; VANTI, 2009). 

Estratégia é um conjunto coordenado e integrado de compromissos e ações 

definido para explorar competências essenciais e obter vantagem competitiva. Uma 

empresa tem vantagem competitiva quando implementa uma estratégia que os 

concorrentes não conseguem copiar ou acham custosas demais para imitar (HITT; 

IRELAND; HOSKISSON, 2008). 

O assunto governança de TI é de grande importância no ambiente 

corporativo. Entretanto, muitas organizações falham em não atender ao alinhamento 

entre Governança Corporativa, gestão da informação e da TI (PICADA; MACADA; 

RIOS; SANTOS, 2006). 



25 
 

Com o passar do tempo, a TI amadureceu quanto a sua atuação dentro das 

organizações e a tendência é de se tornar uma parceira estratégica dos demais 

setores de negócio da organização através de uma forte Governança de TI, alinhada 

com a Governança Corporativa. Na Figura 2 a seguir, apresenta-se a evolução na 

maturidade da TI, sendo que a partir do nível 2, quando a TI entende que deve ser 

reconhecida como um provedor de serviços, o Gerenciamento de Serviços de TI 

torna-se indispensável para alcançar a respectiva maturidade, visando criar base 

para o terceiro nível (MAGALHÃES; PINHEIRO, 2007).    

 

           Figura 2: Escala de maturidade da função de TI.  
           Fonte: MAGALHÃES; PINHEIRO, 2007. 
 

Os elementos estratégicos (negócios e TI) podem relacionar-se em conjunto 

para a busca da melhoria contínua do desempenho organizacional. O desafio não é 

mais a TI como um instrumento puramente de apoio, mas parte da plataforma de 

negócios, configurada por elementos como as estratégias de TI sendo adaptadas às 

mudanças em conjunto com as estratégias de negócio (AFFELDT; VANTI, 2009). 

Segundo Weill e Ross (2006), uma Governança de TI eficaz deve tratar de 

três questões: 

1. Quais decisões devem ser tomadas para garantir a gestão e o uso 

eficazes da TI ? 

2. Quem deve tomar estas decisões ? 

3. Como estas decisões serão tomadas e monitoradas ? 

Cinco decisões-chave estão inter-relacionadas e requerem vinculação para 

que haja uma governança de TI eficaz, conforme Quadro 2 abaixo: 

Quadro 2: Principais decisões na Governança de TI 
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 Decisões sobre os princípios de TI 
Declarações de alto nível sobre como a TI é utilizada no negócio. 

 

Decisões sobre a 
arquitetura de TI 

 

Organização lógica de 
dados, aplicações e 
infraestruturas, definidas a 
partir de um conjunto de 
políticas, relacionamentos e 
opções técnicas adotadas 
para obter a padronização e 
a integração técnica e de 
negócio desejadas. 

Decisões sobre a infraestrutura de 
TI 
 

Serviços de TI coordenados de maneira 
centralizada e compartilhada, para prover 
a capacidade de TI da empresa. 

 

Decisões sobre os 
investimentos e a 
priorização de TI 
 

Decisões sobre quanto e 
onde investir em TI, incluindo 
a aprovação de projetos e as 
técnicas de justificação. 

Necessidades de aplicações de 
negócio 
 

Especificação da necessidade de negócio 
de aplicações de TI adquiridas no 
mercado ou desenvolvidas internamente. 

 

  Fonte: Weill e Ross, 2006. 

Administrar recursos de informações tornou-se complexo. As organizações 

devem entender e gerenciar os riscos com as novas tecnologias. A essência da 

governança de TI está em cinco questões cruciais (TURBAN ET al., 2010): 

1. Alinhar a estratégia de TI com a estratégia de negócio.  

2. Disseminar a estratégia, os objetivos e as políticas pela empresa.  

3. Medir o desempenho da TI. 

4. Fornecer estruturas organizacionais que facilitam a implementação da 

estratégia, dos objetivos e das políticas de TI. 

5. Insistir que um esquema de controle de TI seja adotado, implementado e 

fiscalizado.  

São vários os frameworks que apoiam a implantação da Governança de TI, 

podendo utilizar-se de algumas destas melhores práticas. A figura 3 apresenta uma 

proposta de implantação de Governança de TI, segundo Schiavon, Lima e Pires 

(2010), com adaptação do autor. 
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Figura 3: Estrutura de Governança e suas ferramentas de suporte por área. 
Fonte: Schiavon, Lima e Pires (2010), adaptação do autor. 

 

Como se pode ver na Figura 3, a Governança Corporativa dita estratégias 

corporativas que guiarão as atividades da Governança de TI, esta por sua vez será 

guiada pelos comitês de TI, que determinarão as ações e ferramentas a serem 

utilizadas em cada área de abrangência da TI (SCHIAVON; LIMA; PIRES, 2010). 

  O Comitê Executivo de TI, também chamado de Comitê de Governança de TI, 

tem como objetivo principal assegurar o alinhamento estratégico da TI com o 

negócio, contribuindo para a formulação da estratégia de TI e o desenvolvimento do 

portfólio de projetos de TI e suas priorizações, garantindo o retorno dos 

investimentos em TI. Deverá também avaliar, planejar e definir o futuro da TI na 

organização, planejando os investimentos e avaliando a sua aplicação e retorno 

para a organização (SCHIAVON, LIMA; PIRES, 2010). 

   O Comitê de Usuários de TI, também chamado de Comitê de Usuários-chave, 

tem como objetivo viabilizar a implantação das soluções, de acordo com as 

prioridades definidas no âmbito do Comitê Executivo de TI, em parceria com a área 

de TI. Este comitê tem representação no Comitê executivo de TI.  

  Conforme Schiavon, Lima e Pires (2010), são necessários cuidados com toda 

a infraestrutura de TI, com as pessoas, com os processos e sistemas entres outros 

ativos, cabendo ao profissional gestor da TI assegurar que a informação seja eficaz 

e eficiente para a organização. Cada metodologia, padrão, modelo são 

especializados em uma área da governança. A complementaridade das melhores 

práticas será crucial para o sucesso. Nesse sentido, pode-se destacar como 

principal objetivo da governança de TI, garantir que os serviços de TI foquem nos 

objetivos estratégicos da empresa. 

Nas últimas décadas vem surgindo e sendo elaborada uma série de modelos 

de melhores e boas práticas de TI. Os principais modelos utilizados atualmente, que 

são constantemente citados no meio acadêmico e profissional, relacionados com a 

Governança de TI, estão apresentados no Quadro 3 com suas descrições 

(FERNANDES; ABREU, 2012).  

 
Quadro 3. Principais modelos de melhores práticas de TI 
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MODELO DE MELHORES PRÁTICAS ESCOPO DO MODELO 

COBIT - Control Objectives for Information 
and related Technology 

Modelo abrangente aplicável para a auditoria e o 
controle dos processos de TI, desde o planejamento da 
tecnologia até a monitoração e auditoria de todos os 
processos. 

Val IT - Enterprise Value: Governance of IT 
Investments 

Modelo que trata da governança dos investimentos de 
TI e gerenciamento do portfólio destes investimentos. 

Risk IT - Enterprise Risk: Identify, Govern and 
Manage IT Risks 

Modelo que trata do gerenciamento dos riscos de TI. 

CMMI - Capability Maturity Model Integration 
Desenvolvimento de produtos e projetos de sistemas e 
softwares. 

MPS.br 
Modelo brasileiro para a melhoria do processo de 
software. 

ITIL - Information Technology Infrastructure 
Library 

Serviços de TI, segurança de informação, 
gerenciamento da infraestrutura, gestão de ativos e 
aplicativos, etc. 

ISO/IEC 20000 
Norma abordando requisitos e melhores práticas para o 
gerenciamento de serviços de TI. 

ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002 
Requisitos e código de prática para a gestão da 
segurança da informação. 

eSCM-SP - Service Provider Capability 
Maturity Model 

Outsourcing em serviços que usam TI de forma 
intensiva. 

PMBOK - Project Management Body of 
Knowledge 

Base de conhecimento em gestão de projetos 

SCRUM Modelo ágil para o gerenciamento de projetos. 

Fonte: FERNANDES e ABREU, 2012. 

Neste trabalho, focar-se-á o estudo e aplicação do ITIL, PMBOK e COBIT, 

como os frameworks e melhores práticas de TI mais utilizadas no Brasil, na 

implantação da governança de TI e, consequentemente, nas OPS. 

 

2.2.1  PMBOK 

 

 O PMBOK (Project Management Body of Knowledge), em português, Guia do 

Conhecimento em Gerenciamento de Projetos ou Guia PMBOK, é um padrão 

internacional das melhores práticas em gerenciamento de projetos. Um padrão é um 

documento que define normas, métodos, processos e práticas. Este guia evolui 

constantemente a partir das boas práticas relatadas por profissionais de 

gerenciamento de projetos (PMI, 2008). 

 O PMI (2008) define um projeto como um esforço temporário para criar um 

produto, serviço ou resultado exclusivo, que só termina quando os objetivos forem 

alcançados ou quando se concluir que estes objetivos não serão ou não poderão ser 
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alcançados e, assim, encerra-se o projeto; ou quando o projeto não é mais 

necessário. 

 O guia PMBOK tem evoluído junto com as melhores práticas de 

Gerenciamento de projetos. Sua primeira versão foi publicada em 1996, e desde 

então novas versões foram lançadas; a segunda versão em 2000, a terceira em 

2004, a quarta em 2008 e, recentemente, em dezembro de 2012, foi lançada a mais 

nova versão, a quinta versão do PMBOK, ainda sem versão em português. 

 O Project Management Institute (PMI) é uma instituição sem fins lucrativos, 

dedicada ao avanço do estado da arte em gerenciamento de projetos. Fundada em 

1969, sua sede fica na Philadelphia, USA. A missão do PMI é “Promover o 

profissionalismo e a ética em gerenciamento de projetos” (PMI, 2008, p. 359).  

 O PMBOK apresenta vários conceitos sobre o gerenciamento de projetos, 

mas este guia não é uma metodologia, é um conjunto de conhecimentos e 

orientações para o gerenciamento de projetos, colaborando para o sucesso destes 

projetos. O PMBOK agrupa as melhores práticas em grupos de processos, áreas de 

conhecimentos e vários processos com seus inputs, outputs, técnicas e ferramentas 

(RIEKSTIN, 2012). 

 

2.2.1.1 Estrutura do guia PMBOK 

 

 A 4ª edição do guia PMBOK descreve as habilidades, processos, entradas, 

saídas, ferramentas e técnicas para o gerenciamento de projetos, dividido em cinco 

grupos de processos: Iniciação, Planejamento, Execução, Controle e Encerramento. 

Estabelece ainda nove áreas de conhecimento: Escopo, Tempo, Custo, Qualidade, 

Recursos Humanos, Comunicação, Análise de Risco, Aquisição e Integração 

(SCHIAVON; LIMA; PIRES, 2010). 

 Os cinco grupos formam a espinha dorsal da aplicação do PMBOK, tanto na 

4ª como na 5ª edição, seguindo um processo para o gerenciamento de projetos ─ 

desde o início até o final ─ com ações previamente planejadas, conforme Figura 4 

abaixo: 
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          Figura 4: Grupos de processos de Gerenciamento de projetos segundo o PMBOK.  
          Fonte: PMI (2012, p. 76). 
 

 Segundo Riekstin (2012) e PMI (2012), os grupos de processos podem assim 

ser definidos: 

Iniciação – Inicia o projeto avaliando sua necessidade, viabilidade e escopo 

inicial sempre envolvendo os stakeholders (partes interessadas) nas decisões. Neste 

grupo de processos é gerado o documento Termo de Abertura de Projeto (TAP). 

Planejamento – Define e refina os objetivos, o escopo, os custos, a qualidade, 

os recursos humanos, a comunicação, os riscos, as aquisições e o cronograma do 

projeto com base no escopo inicial, definido no Termo de Abertura do Projeto. 

Planejam-se as ações necessárias para realizar o plano de gerenciamento do 

projeto. Este plano é mais um documento definido pelo PMBOK. Outro documento 

importante desta fase é a Estrutura Analítica do Projeto (EAP). A partir deste 

documento, definem-se os marcos de entregas e datas do cronograma de trabalho. 

Esta fase é talvez a mais importante do projeto, pois as saídas deste grupo ditarão o 

andamento e o sucesso do projeto. 

Execução – Gerencia os recursos para a realização do plano de 

gerenciamento de projeto. Este grupo de processos preocupa-se com a execução do 

projeto, sua qualidade, a mobilização, o desenvolvimento, o gerenciamento e a 

comunicação da equipe com as partes interessadas, tudo isso visando o sucesso do 

projeto. 

Monitoramento e controle – Acompanha e monitora o progresso e 

desempenho para o sucesso do projeto com a finalidade de identificar 

antecipadamente variações e problemas, facilitando a tomada de ações corretivas. 
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Este grupo de processo é responsável por controlar as mudanças, o escopo, o 

cronograma, os custos, a qualidade, os riscos e as aquisições. 

Encerramento – É o grupo de processos que finaliza o projeto, mas não 

menos importante, pois formaliza a aceitação do produto do projeto conduzindo o 

projeto para um final ordenado, desde a comunicação até a desmobilização gradual 

da equipe, recursos e contratos, tão necessários e caros para as organizações, 

otimizando, assim, suas aplicações e usos. 

Conforme a Figura 5 abaixo, os grupos de processos se desenvolvem no 

decorrer do tempo no ciclo de vida de um projeto com maior ou menor intensidade. 

 

   Figura 5: Ciclo de vida de um projeto.  
   Fonte: PMI (2012, p. 77). 
 

Além dos cinco grupos de processos, a 4ª edição do guia PMBOK aborda 

nove áreas de conhecimentos no gerenciamento de projetos que incorporam 43 

processos. Já a 5ª edição do guia inovou incorporando a área Gerenciamento das 

Partes Interessadas, abordando, assim, dez áreas de conhecimento, isto é, 

acrescentou uma área em relação à 4ª edição, e 47 processos, ou seja, cinco 

processos em relação à 4ª edição foram adicionados. As áreas de conhecimento são 

assim descritas pela 4ª edição, PMI (2008) e 5ª edição, PMI (2012): 

- Gerenciamento de Integração – Inclui os processos que coordenam as 

atividades de todos os demais grupos de processos de gerenciamento. Os 

processos desta área estão presentes em todos os grupos de processos. 

- Gerenciamento do Escopo – Inclui os processos que asseguram que o 

projeto inclui todo o trabalho necessário, e apenas o necessário, para o sucesso do 

projeto. 

- Gerenciamento do Tempo – Inclui os processos que gerenciam o término 

pontual do projeto na data combinada, através da definição correta das atividades, 
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da sequência das atividades, da estimativa de recursos, da duração das atividades, 

do desenvolvimento e do controle do cronograma.  

- Gerenciamento de Custos – Inclui os processos que controlam o orçamento, 

as estimativas e os custos, para que o projeto seja concluído dentro do orçamento 

aprovado. Os processos são: estimar os custos, determinar o orçamento e controlar 

os custos. 

- Gerenciamento de Qualidade – Inclui os processos e as atividades que 

estabelecem as políticas de qualidade, os objetivos e as responsabilidades, para 

que, ao final do projeto, ele atenda às necessidades para o qual foi desenvolvido. 

- Gerenciamento de Recursos Humanos – Inclui os processos que organizam 

e gerenciam a equipe do projeto, o tipo e quantidade de membros da equipe, a 

participação e atividades no projeto e o alinhamento destes membros com o projeto. 

- Gerenciamento de Comunicações – Inclui os processos que possibilitam que 

as informações do projeto sejam divulgadas, armazenadas, disponibilizadas e 

tratadas de maneira apropriada e no momento certo, pois grande parte do tempo do 

Gerente de Projeto é gasto se comunicando com os membros da equipe e com as 

partes interessadas. O guia do PMBOK dispensa grande relevância para a 

comunicação em projetos. 

“Uma comunicação eficaz cria uma ponte entre as diversas partes interessadas no 

projeto, conectando vários ambientes culturais e organizacionais, diferentes níveis 

de conhecimento, e diversas perspectivas e interesses na execução ou nos resultados 

do projeto” (PMI, 2008, p. 243). 

 

- Gerenciamento de Riscos – Inclui os processos que visam aumentar a 

probabilidade e o impacto dos eventos positivos e reduzir a probabilidade e o 

impacto de eventos negativos. Esta área inclui ferramentas de identificação, análise 

quantitativa e qualitativa, respostas e controle dos riscos em projeto. 

- Gerenciamento de Aquisições – Inclui os processos para adquirir os 

produtos ou serviços externos à equipe do projeto, abrange também o 

gerenciamento de contratos e controle de mudanças na administração dos contratos 

ou pedidos de compras da equipe do projeto. A área de aquisições também atua nos 

contratos, como relata a 4ª edição do guia PMBOK: 

 “O Gerenciamento das aquisições do projeto também abrange a 

administração de todos os contratos emitidos por uma organização externa (o 

comprador) que está adquirindo o projeto da organização executora (o fornecedor) e 

a administração das obrigações contratuais atribuídas à equipe do projeto pelo 

contrato” (PMI, 2008, p. 313). 
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 - Gerenciamento das Partes Interessadas – Esta área de conhecimento é 

uma inovação da 5ª edição do guia, lançado em dezembro de 2012, que inclui 

processos para dar maior atenção aos stakeholders, ou partes interessadas no 

projeto. São estes os novos processos: Identificar Partes Interessadas; Planejar 

Gerenciamento das Partes Interessadas; Gerenciar as Partes Interessadas e 

Monitorar Envolvimento (ou gerenciamento) das Partes Interessadas (PMI, 2012).  

 Segundo o PMI, alguns conceitos são importantes se compreender para 

melhor utilização do guia PMBOK, como: 

 - Gerente de Projeto: é o profissional determinado pela organização para 

conduzir o projeto, administrando todas as áreas e grupos de processos definidos no 

guia (PMI, 2008). 

 - Escritório de Projeto, ou Project Management Office (PMO): é uma área 

organizacional com responsabilidades de coordenar o gerenciamento de projetos e 

portfólios, desde a formulação de padrões e práticas, treinamento, acompanhamento 

e apoio nos projetos, podendo também gerenciar projetos (PMI, 2008).  

 - Patrocinador: é a pessoa ou grupo que fornece o apoio político e financeiro 

para a execução de um projeto. Ele deseja este projeto (PMI, 2008).  

 Concluindo, o guia PMBOK orienta com seus processos, técnicas e 

ferramentas o desenvolvimento seguro e controlado de um projeto, sempre alinhado 

à estratégia da organização. Estes projetos deverão ser selecionados e priorizados 

pelo gerenciamento de portfólios para apoiar os objetivos estratégicos da empresa. 

 Os projetos viabilizam a transformação das estratégias em resultado, 

reduzindo as chances de incertezas e os riscos, aumentando a probabilidade de 

sucesso das estratégias. Portanto, gerenciar projetos exige muito planejamento e 

disciplina. 

 

2.2.1.2 Portfólio de Projetos 

 

 O PMI (Project Management Institute) é responsável também pela publicação 

do Padrão de Gerenciamento de Portfólio, que recentemente lançou a 3ª edição em 

janeiro/2013 com uma base de conhecimento atualizada do estado da arte em 

gerenciamento de portfólio (PMI, 2013).  

Um portfólio é um conjunto de projetos ou programas agrupados para facilitar 

o gerenciamento eficaz, a fim de atingir os objetivos estratégicos da organização. Os 
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projetos ou programas de um portfólio não precisam necessariamente ser 

interdependentes ou diretamente relacionados (PMI, 2013). 

 O PMI define um programa com as seguintes características: 

“Um programa é definido como um grupo de projetos relacionados, gerenciados de 

modo coordenado para a obtenção de benefícios e controle que não estariam 

disponíveis se fossem gerenciados individualmente. Os programas podem incluir 

elementos de trabalho relacionado fora do escopo de projetos distintos no programa. 

Um projeto pode ou não fazer parte de um programa, mas um programa sempre terá 

projetos” (PMI, 2009, p. 8). 

 

 Conforme mostra a Figura 6 abaixo, um portfólio pode ser formado por outros 

portfólios, programas ou projetos (PMI, 2013, p. 15). 

 

          Figura 6: Visão geral de portfólios, programas e projetos. 
          Fonte: PMI (2013, p. 15). 
 

Em pesquisa realizada por Guedes (2012), ficou evidenciado que as 

empresas mais aplicadoras do gerenciamento de portfólio são de médio e grande 

porte, e principalmente empresas de âmbito regional, nacional ou mesmo 

internacional. Esta pesquisa ressalta ainda que a gestão do portfólio de projetos está 

muito ligada às estratégias organizacionais. 

Quando as organizações buscam o crescimento, faz-se necessário procurar 

utilizar tecnologias, técnicas, procedimentos, práticas e métodos para viabilizar a 

gestão dos projetos, visando assegurar as metas e rentabilidade da organização. 

(CRAVALHO; NETO; MUYLDER, 2012). 

 Arce e Bitran (2009) realizaram levantamentos em periódicos internacionais 

que apresentaram resultados críticos quanto à gestão de projetos e de portfólio: 

 - 42% dos projetos de TI foram abandonados antes da conclusão e 50% não 

conseguiram satisfazer as expectativas dos clientes (extraído do Wall Street Journal 

em abril de 1998); 
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 - quase a metade (44%) dos projetos estouram os custos entre 10% a 40%, e 

apenas 16% dos projetos cumprem o cronograma inicial (extraído de Robbins-Gioia 

inc. White paper, 2002); 

 Conforme mostra a Figura 7 abaixo, a Gestão de Portfólio acompanha e 

alinha a Gestão de Projetos com a estratégia da empresa. 

 

          Figura 7: Relacionamento da Gestão de Portfólio e Projetos. 
           Fonte: PMI (2008) e pesquisa do autor. 
 

 A 5ª edição do guia PMBOK incorporou também o conceito de agregação de 

valor do projeto para a organização, vinculando assim o gerenciamento de portfólio 

com a estratégia da organização PMI, afinal, os objetivos estratégicos são obtidos 

geralmente por meio da execução de projetos (PMI, 2012).  

 As principais funções do Padrão de Gerenciamento de Portfólio são: realizar a 

identificação e seleção dos projetos que formarão o portfólio, priorizar quais os 

projetos que serão executados nesta ocasião e alinhar o portfólio de projetos com as 

estratégias organizacionais, conforme apresenta a Figura 8 extraída do Padrão de 

Gerenciamento de Portfólio - 3ª edição (PMI, 2013, p. 20). 

 

         Figura 8: Contexto organizacional do Gerenciamento de portfólio. 
         Fonte: PMI (2013, p. 20) com tradução e adaptação do autor. 
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 É importante a implementação da estratégia, através de uma gestão madura 

e profissional da carteira de projetos corporativos, sendo que a ligação entre o 

planejamento estratégico e a sua execução é crítica para o sucesso ao longo prazo 

e para a construção de vantagens competitivas duradouras (GUEDES apud 

KAPLAN e NORTON, 2012). 

 

2.2.2 ITIL 

 

O Information Technology infrastructure Library (ITIL), em português, 

Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia da Informação, é um modelo das 

melhores práticas utilizadas para o gerenciamento de serviços de TI da alta 

qualidade, organizadas sob a lógica do ciclo de vida do serviço e obtidas em 

consenso após anos de observação prática, pesquisa e trabalho de profissionais de 

TI no mundo todo. Devido à sua abrangência e profundidade, o ITIL tem se firmado 

como padrão mundial de fato das melhores práticas para o gerenciamento de 

serviços de TI (FERNANDES; ABREU, 2012).  

O ITIL foi criado a partir da necessidade de padronização dos processos da 

área de TI visando à terceirização. Ele é baseado na experiência de vários 

profissionais de organizações públicas e privadas do mundo todo. Por isso é 

adotado por organizações-líderes em seus segmentos de atuação em escala 

mundial, como: Microsoft, IBM, British Petroleum, Barclays Bank, HSBC, Boeing, 

Caterpillar, Hershey’s, Guinness e Procter & Gamble, bem como por grandes 

organizações públicas, como a US Army e a US Navy. No Brasil, as grandes 

organizações também já adotaram este padrão de gerenciamento de TI, como: 

Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (Cassi), Companhia do 

Metropolitano de São Paulo (Metrô-SP), Serviço Federal de Processamento de 

Dados (Serpro), Sonopress, Banco Real/Santander, TIM, Carrefour, Odebrech, 

Roche, Alcoa, Santander Banespa, Philips, Orbitall entre outras, conforme notícias e 

casos de sucesso publicados na imprensa especializada (MAGALHÃES; PINHEIRO, 

2007). 

 Em pesquisa realizada por Cristofoli (2011), de 299 empresas de médio e 

grande porte no Brasil, 157 empresas usavam as boas práticas do ITIL, o 

equivalente a 52,5% das empresas pesquisadas. Das empresas que utilizavam o 

ITIL, 138 delas eram de grande porte, o equivalente a 87,9%. 
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 O ITIL V3, lançado em 2007, apresenta a maturidade que foi adquirida ao 

longo do tempo, incorporando o conceito de integração da TI ao negócio, portfólios 

dinâmicos de serviços e mensuração do valor do negócio, fornecendo uma base 

sólida para a convergência com outros padrões e modelos de gestão e governança, 

tais como ISO/IEC 20000, COBIT, CMMI, PMBOK, eSCM-SP, entre outros 

(FERNANDES; ABREU, 2012). 

 
2.2.2.1 Objetivos do ITIL 

 

 Segundo Fernandes e Abreu (2012), o principal objetivo do ITIL é 

proporcionar um conhecimento das melhores práticas de gerenciamento de serviços 

de TI testadas e validadas pelo mercado, segundo a lógica do ciclo de vida de 

serviços, que pode ser utilizado tanto por empresas que desejam melhorar sua 

operação de TI, como também por aquelas que estão iniciando uma operação de TI. 

Adotar o ITIL leva uma empresa a um grau de maturidade e qualidade no uso dos 

ativos de TI, incluindo sistemas de informação e infraestrutura de TI, alinhado com 

as necessidades dos clientes e usuários. 

 O ITIL não é um método, mas uma estrutura para planejar os processos, 

papéis e atividades de TI, focando na infraestrutura e gerenciado os processos 

(NETO; PEREIRA, 2011). 

 O ITIL é um modelo de referência de propriedade do Office Government 

Commerce (OGC) com a finalidade de divulgar as melhores práticas para o 

gerenciamento de serviços de TI através de livros, guias de bolso, estudos de caso, 

material para treinamento, artigos e serviços de suporte via internet (ASSIS, 2011). 

 Segundo Mansur (2009), quando os objetivos do ITIL são alcançados, as 

organizações celebram muitos benefícios, como: 

 - Aumento da satisfação dos clientes com os serviços de TI. 

 - Redução dos riscos de TI desalinhada com as estratégias do negócio. 

- Redução dos custos de TI com a adoção das melhores práticas do mercado. 

- Melhoria da comunicação e o fluxo de informações entre as áreas usuárias e 

a TI. 

- Uso da inteligência e conhecimento do mercado com a utilização dos 

padrões do ITIL. 
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- Aumento da produtividade da TI com a melhor utilização das habilidades e 

experiências dos profissionais de TI. 

 - Introdução e gerenciamento da qualidade para o nível de serviços de TI. 

 
2.2.2.2 Estrutura do modelo 

 

Um grande fator de mudança para as organizações de TI nos últimos anos foi 

que todo produto ou atividade desempenhada pela TI passou a ser chamado de 

“serviços”, “foi um serviço fornecido pela TI” (SCHIAVON; LIMA; PIRES, 2010). 

Os serviços são atos, processos e atuações oferecidos ou coproduzidos por 

uma entidade ou pessoa, para outra entidade ou pessoa (ZEITHAML; BITNER; 

GREMLER, 2011). 

O modelo do ITIL é formado por cinco publicações conforme a Figura 9. Cada 

publicação está relacionada com uma fase ou estágio do ciclo de vida do serviço, 

com as orientações e definições dos processos para um gerenciamento de serviços 

integrado e de qualidade. Implantar o ITIL é implantar os processos que compõem 

cada fase do ITIL. 

 

Figura 9: Ciclo de Vida do serviço do ITIL V3. 
Fonte: Office... (2007, p.11), tradução do autor. 

 

Quando a TI fornece serviços aos clientes, são estabelecidos acordos de 

níveis de serviços, chamados de SLA (Service Level Agreement), que, entre outros 

fatores, determinam as responsabilidades da TI e da área do cliente que recebe os 

serviços de TI (MAGALHÃES; PINHEIRO, 2007). 
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A Figura 10 abaixo apresenta as cinco fases do ITIL, também chamadas de 

estágios do ITIL, com os relacionamentos e dependências entre elas; os inputs e 

outputs. Cada fase é composta por processos bem definidos que devem ser 

implantados e acompanhados no dia a dia das organizações. 

 

       Figura 10: Sistema de planejamento e controle para a estratégia do serviço - ITIL V3. 
       Fonte: Office... (2007, p. 22), adaptado por FERNANDES e ABREU (2012, p. 265). 
 

Segundo Fernandes e Abreu (2012), a Estratégia do Serviço está no centro 

do ciclo de vida do serviço, servindo de fonte de informações para todas as demais 

fases. A fase de Melhoria Contínua, por sua vez, alimenta todas as demais fases 

com medições e avaliações.  

 Os estágios do ITIL são assim relacionados pelo caderno The Official 

Introduction to the ITIL® V3 - Service Lifecycle, Office... (2007). 

 - Estratégia do Serviço (Service Strategy) 

 - Desenho do Serviço (Service Design) 

 - Transição do Serviço (Service Transition) 

 - Operação do Serviço (Service Operation) 

 - Melhoria Contínua do Serviço (Continual Service Improvement)   

A Estratégia do Serviço (Service Strategy) orienta como as políticas e 

processos de gerenciamento de serviço podem ser desenhados, desenvolvidos e 

implementados como ativos estratégicos. Os principais ativos estratégicos são: 

catálogo de serviços, gerenciamento financeiro, gerenciamento do portfólio de 

serviços, desenvolvimento organizacional, riscos estratégicos, etc. (FERNANDES; 

ABREU, 2012). 
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Este estágio visa transformar o gerenciamento de serviço em ativo estratégico 

e fornecer princípios para os outros estágios do ciclo de vida do serviço (Office..., 

2007). 

A publicação Estratégia do Serviço trata de algumas questões importantes de 

como implantar o gerenciamento de serviços, como: 

- Que serviços a TI vai oferecer e para quem ? 

- Como a TI desta organização poderá se diferenciar dos competidores ? 

- Como criar o conceito de valor do serviço na organização ? 

- Como gerenciar o lado financeiro dos serviços de TI ? 

- Como definir a qualidade do serviço e sua melhoria contínua ? 

- Como alocar recursos de forma eficiente através de portfólio de serviços, 

resolvendo os conflitos de interesse das áreas demandantes ?   

O Desenho do Serviço (Service Design) orienta para o desenho e 

desenvolvimento dos serviços e dos processos de gerenciamento de serviços, 

detalhando o catálogo de serviços, o nível de serviço, a capacidade, a 

disponibilidade, a continuidade, a segurança da informação e dos fornecedores, 

além das mudanças e melhorias necessárias para manter e agregar valor aos 

clientes (FERNANDES; ABREU, 2012). 

 Esta publicação objetiva implantar no ambiente de produção processos para 

atender às necessidades de novos serviços ou melhoria dos serviços existentes com 

processos eficientes, métodos de medição de qualidade e uma infraestrutura 

preparada para suportar estas demandas (Office..., 2007). 

 Nesta publicação, alguns conceitos importantes precisam ser explicados, pois 

são muito específicos da área de TI, como: 

 - o Catálogo de Serviço que é a base única e atualizada dos serviços 

disponibilizados pela TI aos usuários, podendo ser serviços em operação ou sendo 

preparados para entrar em operação, com seus detalhes técnicos, serviços de 

suporte, seus riscos, itens de configuração e o tempo previsto de reparo ou 

reativação em caso de incidentes; 

 - o Nível de Serviço, que é um recurso utilizado pelo ITIL para medir a 

qualidade dos serviços de TI, através do acerto de metas de desempenho entre a TI 

e as áreas usuárias, com medições, monitoramento, responsabilidades de todos e 

divulgação sistemática entre os interessados: TI, usuários, fornecedores internos e 
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externos. Também chamado de SLA (Service Level Agreement), serve de indicador 

para definição das prioridades do plano de melhoria dos serviços. 

A Capacidade da Infraestrutura de TI é o poder que a TI tem para atender às 

demandas do negócio, seu crescimento e sua evolução, com investimentos 

aprovados e justificados pelos comitês específicos (SCHIAVON; LIMA; PIRES, 

2010). 

A Disponibilidade dos Serviços de TI é um dos grandes objetivos do ITIL, que 

consiste em garantir que os serviços de TI foram projetados para atender aos níveis 

de disponibilidade, minimizando os riscos de interrupções, através de monitoramento 

físico, solução de incidentes e melhoria contínua da infraestrutura e do suporte 

técnico (FERNANDES; ABREU, 2012). 

A continuidade é a garantia que a TI dá aos usuários. Em caso de parada dos 

serviços de TI, eles serão restabelecidos em um prazo mínimo e aceitável, acertado 

previamente no catálogo de serviços com as áreas usuárias. Estes serviços podem 

ser: internet, rede, equipamentos, sistemas, telecomunicações, etc. 

A segurança da informação é uma atividade que permeia todo o ciclo de vida 

do serviço, considerada e tratada como estratégica pelas organizações, podendo ser 

um diferencial competitivo importante, trata da confidencialidade, integridade e 

disponibilidade dos dados da organização, assim como a segurança física das 

instalações de TI, documentos de TI, hardwares e softwares. A segurança da 

informação é um item tão importante para as organizações que será detalhadamente 

descrito na seção sobre as normas brasileiras NBR ISO/IEC 27001 e a NBR ISO/IEC 

27002, mais adiante citadas neste trabalho. 

A Transição do Serviço (Service Transition) tem como objetivo colocar um 

novo serviço em produção, em plena operação, mantendo o ambiente de produção 

funcionando, um serviço que acabou de sair do estágio de Desenho do Serviço, 

garantindo os requisitos de custos, qualidade e prazo, com impacto mínimo no 

funcionamento da organização (FERNANDES; ABREU, 2012). 

Nesta fase, busca-se garantir que as mudanças sejam registradas, avaliadas, 

autorizadas, planejadas, testadas, implementadas, documentadas e revisadas, 

visando reduzir ao máximo os impactos decorrentes das transições de serviços. 

Essas mudanças podem ser: 1) Normal: implantação planejada de um projeto ou 

demanda legal; 2) Emergencial: decorrente de um incidente que tem impacto na 

organização e 3) Padrão: como uma instalação de software em computador de 
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usuário, este caso é tratado no gerenciamento de requisições, pois trata de pedidos 

usuais dentro de uma organização (RIEKSTIN, 2012). 

 Destacam-se, nesta etapa, os processos: Gerenciamento de Mudanças, 

Gerenciamento de Configurações e a Validação e Teste dos serviços. 

 O Gerenciamento de Mudanças garante o planejamento e padronização das 

mudanças no ambiente de produção, minimizando os impactos ou problemas devido 

a estas mudanças. O Gerenciamento de Configurações é o processo que controla e 

verifica os componentes de TI, como hardware, software, documentos, etc. O 

Processo Validade e Teste de Serviço garante que o serviço que está sendo 

implantado, foi testado e homologado, e está pronto para uso (FERNANDES; 

ABREU, 2012). 

A gestão de mudanças controla todas as mudanças no ambiente tecnológico 

da organização. Estas mudanças podem ser de caráter corretivo ou mesmo de 

adoção ou ampliação do ambiente corrente. Todas as mudanças devem ser 

aprovadas, eficientes, eficazes e principalmente articuladas com os riscos aceitáveis 

para o negócio da organização (SCHIAVON; LIMA; PIRES, 2010). 

A Operação do Serviço (Service Operation) executa várias atividades com o 

objetivo de entregar e dar suporte aos serviços em produção, atendendo aos níveis 

de serviço acertados com os clientes. Nesta fase, a organização está em 

funcionamento, em produção, utilizando vários recursos de TI que deverão funcionar 

conforme combinado anteriormente com os clientes.  

 São processos da publicação: Operação de Serviços; Gerenciamento de 

Eventos; Gerenciamento de Incidentes; Gerenciamento de Problemas, Cumprimento 

de Requisições; Gerenciamento de Acesso e Gerenciamento de Operação.  

 Os eventos são todas as ocorrências na infraestrutura de TI, podendo ser 

exceções (incidentes, problemas ou mudanças), advertências ou pedidos de 

informação. O Gerenciamento de Incidentes visa restaurar a operação no menor 

tempo possível, minimizando os impactos para o negócio (FERNANDES; ABREU, 

2012). 

 O Gerenciamento de Problemas visa minimizar os impactos adversos de 

incidentes e problemas para o negócio, quando causados por falha na infraestrutura. 

Este processo visa principalmente identificar a causa raiz dos incidentes, 

encontrando soluções de contorno (NETO; PEREIRA, 2011). 
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Segundo Fernandes e Abreu (2012), a Operação de Serviços possui quatro 

funções, conforme descrito abaixo:  

- Central de serviços (Service Desk), função que responde rapidamente 

reclamações e dúvidas dos usuários, podendo ser um Call Center (central de 

atendimento telefônico) ou Help Desk (dar uma solução no menor tempo 

possível). 

- Gerenciamento Técnico (Technical Management), função da equipe com 

nível especializado de conhecimento para dar suporte quando é necessário 

maior grau de conhecimento.  

- Gerenciamento de Operações de TI (IT Operation Management), função 

relacionada com atividades do dia a dia da TI. 

- Gerenciamento de Aplicações (Application Management), função que trata o 

ciclo de vida completo das aplicações de softwares relacionadas à 

implementação de serviços de TI. 

Nesta publicação, ainda existem outras atividades técnicas importantes na 

manutenção da qualidade da TI, como: monitoramento e controle dos ativos de TI, 

gerenciamento de rede, administração do banco de dados, gerenciamento da 

internet, gerenciamento e suporte aos servidores, entre outras. 

A Melhoria Contínua é em dos processos do ITIL que, pelas abordagens 

atuais, visa qualidade dos serviços e são relativamente fáceis de implementar, 

usando métricas técnicas por dois motivos: 1) São de fácil compreensão da equipe 

técnica; e 2) São normalmente fáceis de medir diretamente, como por exemplo: o 

tempo de resposta do serviço, a hora de fechamento de um bilhete de problema 

(LIMA, 2010).  

 Esta publicação busca o alinhamento da TI com as necessidades do negócio, 

suportando todos os estágios do ciclo de vida do serviço melhorando os processos e 

serviços. Recomenda melhorias, analisa o desempenho e melhora o custo-benefício 

dos serviços de TI (ASSIS, 2011).  

O processo relatório do serviço entrega relatórios com dados coletados 

durante a entrega do serviço: e o processo de medição do serviço utiliza indicadores 

de desempenho com metas a serem alcançadas, podendo ser: indicadores básicos 

ou consolidados. Neste processo, usam-se, também, ferramentas como Scorecard 

de TI ou Balanced Scorecard. 
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2.2.2.3 Vantagens do ITIL 

 

 Segundo Fernandes e Abreu (2012), o ITIL descreve as melhores práticas de 

gerenciamento de serviços de TI pelos melhores profissionais do mundo todo, 

atendendo todas as lacunas da entrega de serviço de TI. Várias publicações 

técnicas e acadêmicas relatam os benefícios da adoção do ITIL pelas empresas. 

Entre os principais benefícios citados estão: 

 - redução nos custos operacionais; 

 - redução na quantidade de chamados do help desk; 

 - redução nos custos de suporte; 

 - redução da indisponibilidade dos sistemas; 

- aumento significativo no ROI, retorno sobre o investimento em serviços de 

TI, entre outras vantagens. 

 O OGC e o ITSMF (IT Service Management Forum) realizam exames que 

certificam os profissionais quanto ao conhecimento das publicações do ITIL. Estas 

certificações vão desde o nível básico (Foundation), intermediário e avançado. 

 

2.2.3  COBIT 

 

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

criado pelo IT Governance Institute (ITGI) na década de 90 do século passado, 

como um recurso educacional para chief information officers (CIOs), gerência sênior, 

gerência de TI e profissionais de controle, visando orientar estes profissionais 

quanto à Gestão e controle de TI (ITGI, 2007). 

Para ajudar as organizações a enfrentar com sucesso os desafios 

corporativos e os requisitos reguladores, o ITGI publicou o COBIT 4.1 em 2007, com 

o foco voltado para os objetivos de controle e dos processos de verificação e 

divulgação de resultados (TURBAN ET al., 2010). 

O COBIT disponibiliza vários modelos e recursos para gestão de ativos de TI. 

Destaca-se por ser independente da plataforma adotada e não possui nenhuma 

restrição quanto ao tipo de negócio da organização. O modelo das melhores práticas 

do COBIT define 34 processos distribuídos em quatro domínios: Planejamento e 

Organização, Aquisição e Implementação, Distribuição e Suporte e, Monitoramento 

(SCHIAVON; LIMA; PIRES, 2010). 
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Segundo o ITGI (2007), as boas práticas do COBIT são resultados do 

consenso de especialistas do mundo todo.  Estas práticas focam principalmente nos 

controles e menos nas execuções. Essas práticas ajudam a otimizar os 

investimentos em TI, assegurar a entrega dos serviços e disponibilizar métricas ou 

indicadores para julgar e gerenciar as atividades de TI. 

 

2.2.3.1 Objetivos do COBIT 

 

 Segundo Mota (2012), o objetivo do COBIT é proporcionar boas práticas 

através de um framework de domínios e processos, visando ajudar a Gestão TI, 

seus investimentos e suas entregas, proporcionando também uma forma de 

medição do desempenho da TI. 

O COBIT foi projetado para auxiliar três grupos distintos: gerentes que 

precisam avaliar o risco e controlar os investimentos de TI; usuários de TI que 

necessitam de garantias de que os serviços de TI atenderão suas demandas 

internas e externas e serão bem gerenciados e para os auditores que se apoiam no 

COBIT para avaliar o nível da gestão de TI e orientar as áreas de controle interno da 

organização (MEIRA, 2011). 

 Segundo o ITGI (2007), o principal objetivo do COBIT é contribuir com a TI 

para alcançar com sucesso a entrega de serviços e produtos de TI atendendo às 

necessidades do negócio com foco mais no controle que na execução: 

- fazendo uma ligação com os requisitos de negócios; 

- organizando as atividades de TI em um modelo de processos aceito; 

- identificando os recursos de TI mais importantes a serem utilizados; 

- definindo os objetivos de controle gerenciais a serem considerados. 

 

2.2.3.2 Estrutura do Modelo COBIT 

 

 O modelo do COBIT é baseado em mais de 40 padrões, frameworks, 

metodologias e manuais de boas práticas como o Information Technology 

Infrastructure Library (ITIL), International Standards Organization/International 

Eletrotechnical Commission (ISO/IEC) 27000, Capability Maturity Model Integration 

(CMMI), Project Management Body of Knowledge (PMBOK), entre outros. O COBIT 

é genérico o bastante para integrar e harmonizar os conhecimentos e visões de 
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todos estes modelos, gerando um modelo amplo de Governança de TI que auxilia 

desde o planejamento e alinhamento estratégico até processos de operação, 

infraestrutura, desenvolvimento de software, monitoramento e avaliação dos 

objetivos alcançados (ASSIS, 2011).  

 Segundo o ITGI (2007) e Assis (2011), os recursos de TI identificados pelo 

COBIT são: aplicativos, informações, infraestrutura e pessoas. Estes recursos de TI 

são gerenciados por processos de TI. O COBIT define as atividades de TI em um 

modelo com 34 processos e quatro domínios. Esses domínios são:  

 - Planejar e Organizar (PO), do inglês Align, Plan and Organise (APO), 

relaciona a TI com os requisitos de negócio, envolvendo questões como alinhamento 

estratégico, gerenciamento de riscos, entendimento de metas e otimização de 

recursos. 

 - Adquirir e Implementar (AI), do inglês Build, Acquire and Implement (BAI), 

este domínio cobre a identificação, desenvolvimento e/ou aquisição de soluções de 

TI para suportar a estratégia de TI, inclusive as mudanças e manutenções em 

sistemas já existentes para garantir a continuidade do negócio. 

 - Entregar e Suportar (DS), do inglês Deliver, Service and Support (DSS), 

atende aos parâmetros básicos de prazo, custo e escopo acordados, inclusive o 

gerenciamento da segurança e da continuidade, suporte e gestão da infraestrutura. 

 - Monitorar e Avaliar (ME), do inglês Evaluate, Direct and Monitor (EDM), está 

ligado ao monitoramento da qualidade das entregas de TI, envolvendo 

acompanhamentos e auditorias internas e externas. 

 Abaixo, a figura 11 mostra a relação entre os quatro domínios do COBIT. 

 

          Figura 11: Os domínios do COBIT e seus relacionamentos.  
                 Fonte: COBIT 4.1 (ITGI, 2007, p. 14) com adaptação do autor. 
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 A partir da tradicional visão do ciclo de melhoria contínua Plan Do Check Act 

(PDCA), o COBIT distribui 34 processos agrupados nos quatro domínios, conforme o 

Quadro 4, abaixo (ASSIS, 2011). 

Quadro 4: Processos do COBIT. 

  
  Fonte: COBIT 4.1 (ITGI, 2007, p. 28) com adaptação do autor. 

 
2.2.3.3 Vantagens do COBIT 

 

O COBIT pode auxiliar na gestão do processo de terceirização, 

principalmente gerando controles para a gestão da terceirização. Entretanto, o 

COBIT não foi desenvolvido e dirigido para a terceirização, então é necessário 

analisar quais processos são mais aderentes a esta atividade (LUCIANO; TESTA, 

2011). 

Segundo pesquisa realizada por Giampaoli, Testa e Luciano (2011), os 

resultados das entrevistas realizadas com CIO´s e especialistas de TI em empresas 

de grande porte que adotaram o COBIT mostraram as vantagens observadas e 

descritas pelos profissionais que adotaram o COBIT: 

Fernandes e Abreu (2012) ressaltam os benefícios do modelo COBIT, 

destacando: clareza nas responsabilidades e protocolos de comunicação, fácil 

visualização da situação dos processos de TI, redução da exposição aos riscos de 

TI e uma maior visibilidade da TI nos processos de negócio. 

O COBIT avalia o grau de confiança, qualidade e segurança adequados para 

as necessidades das corporações, provendo sete critérios de informação que podem 
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ser empregados para definir genericamente o que os negócios requerem da TI: 

efetividade, eficiência, confidencialidade, integridade, disponibilidade, conformidade 

e confiabilidade (ITGI, 2007). 

Para Giampaoli, Testa e Luciano (2011), os stakeholders (governo, mercado, 

ambiente, governança corporativa, entre outros) orientam as organizações a 

buscarem soluções, entre elas a Governança de TI, com a intenção de dar suporte 

às operações organizacionais, buscando framewoks de controle como o COBIT, 

mas isto gera desafios, problemas e benefícios para as organizações. 

 

2.2.4  CMMI 

 O CMMI (Capability Maturity Model Integration), ou Modelo Integrado de 

Capacidade e Maturidade, foi criado em 2002 pelo Software Engineering Institute 

(SEI), da Carnegie Mellon University (CMU), como um modelo que representava a 

evolução do modelo SW-CMM (Capability Maturity Model for Software) criado em 

1991 também pela SEI, como um modelo de qualidade para o processo de 

engenharia de software. Este modelo evoluiu para uma nova versão em 2006 e 

posteriormente em novembro de 2010, a SEI publicou a versão 1.3 do CMMI 

incluindo melhorias significativas como o relacionamento com os métodos ágeis e 

Seis Sigma (FERNANDES; ABREU, 2012). 

O CMMI relaciona as melhores práticas para desenvolvimento de produtos e 

serviços, e pode ser aplicado a diversos tipos de indústria, como: bancária, 

aeroespacial, automobilística, hardware, software, entre outras. Sua maior ênfase 

está no trabalho necessário para construir e manter o produto (SOFTWARE 

ENGINEERING INSTITUTE, 2010). 

O CMMI atua por todo o ciclo de vida do produto ou serviço, partindo da 

concepção, desenvolvimento e aquisição, até a entrega e manutenção. A 

Engenharia de Software utiliza este modelo como base de qualidade em 

desenvolvimento de software. 

O CMMI define níveis de maturidade que, segundo o modelo, define o 

desempenho de uma organização no desenvolvimento de produtos e serviços. O 

nível 1 define um processo desestruturado, já o nível 2 define que os projetos 

aconteçam conforme o planejado. O nível 3 representa um processo bem 

caracterizado, entendido e descrito, com melhorias ao longo do tempo. No nível 4, a 
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organização e os projetos já utilizam as informações para o gerenciamento dos 

projetos com qualidade. O nível 5 já representa a melhoria contínua do processo em 

busca dos objetivos do negócio (SILVA, 2011).  

A importância da qualidade dos softwares desenvolvidos ou adquiridos pelas 

empresas pode ser observada em um dos resultados da pesquisa realizada por 

Tarouco e Graeml (2011) com as cem empresas mais inovadoras em TI no ano de 

2007, segundo a revista Information Week Brazil, das quais 51 responderam a 

pesquisa; 100% dos CIOs respondentes consideraram a necessidade de integração 

dos sistemas e soluções como determinante para a adoção das melhores práticas 

de governança de TI, pois sistemas são automatizações de processos que ditam o 

ritmo e a qualidade do funcionamentos das empresas. 

 Existem outros modelos que merecem citações quando o assunto é software. 

A ISO/IEC 12207 e a ISO/IEC 9126 são modelos voltados para o desenvolvimento 

de software, sendo que a ISO 12207 preocupa-se com o ciclo de vida do sistema, 

desde sua criação até o seu gerenciamento, enquanto a ISO 9126 preocupa-se com 

a avaliação e qualidade do software. 

 

2.2.5 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 

 A origem das principais práticas e normas internacionais de Segurança da 

Informação é o Governo Britânico através da British Standard (BS) e dos organismos 

internacionais como: International Organization for Standardization (ISO) e 

International Eletrotechnical Comissiom (IEC). A Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), fundada em 1940, é o órgão responsável pela normalização 

técnica no Brasil, é membro fundador da ISO e tem como responsabilidade adotar e 

traduzir as normas ISO para o português. 

 A crescente utilização da TI nos mais diversos setores da economia e das 

mais diversas formas de acesso gerou várias preocupações estratégicas e de 

negócio nas organizações:  

- Como está a Segurança da Informação na organização ? 

- Quem acessa as informações cadastrais e estratégicas na organização ? 

- Temos cópias seguras dos nossos dados ? 

- A base de dados está protegida de invasões indesejadas ?  
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Estas e outras questões são tratadas pelas normas e melhores práticas de 

Segurança da Informação que logo foram padronizadas pelas organizações 

internacionais. 

A segurança da informação é de caráter “preventivo”, protegendo os ativos 

das organizações para garantir a operacionalização do negócio e minimizar os 

riscos. Porém, se ocorrerem fatos que desafiem a segurança, o plano de 

contingências deve estar apto a ser executado imediatamente para restabelecer o 

funcionamento do negócio (ARAÚJO; NETO, 2011). 

 

2.2.5.1 NBR ISO/IEC 27001 

 

A norma NBR ISO/IEC 27001:2006 – Tecnologia da Informação – Técnicas 

de Segurança - Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) - 

Requisitos, publicada pela ABNT, tem seu objetivo assim descrito pela norma: 

Esta Norma especifica os requisitos para estabelecer, implementar, operar, 

monitorar, analisar criticamente, manter e melhorar um SGSI documentado dentro 

do contexto dos riscos de negócio globais da organização. Ela especifica requisitos 

para a implementação de controles de segurança personalizados para as necessidades 

individuais de organizações ou suas partes (ABNT, 2006, p. 9). 

 

 Segundo a ABNT (2006), a norma 27001:2006 adota o modelo conhecido 

como "Plan-Do-Check-Act” (PDCA), também conhecido como ciclo de Deming, que 

deve ser aplicado para estruturar todos os processos do SGSI, considerando todas 

as entradas de requisitos de segurança e as expectativas das partes interessadas. 

Seguindo as ações detalhadas no Quadro 5. 

Quadro 5: Modelo PDCA aplicado aos processos do SGSI. 

 
 Fonte: ABNT (2006, p. 6). 
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 Estes processos são complementados ainda com os processos de 

documentação, definição das responsabilidades da administração, auditorias 

internas e revisões do SGSI (ABNT, 2006). 

 

2.2.5.2 NBR ISO/IEC 27002 

 

A norma NBR ISO/IEC 27002:2005 – Tecnologia da Informação – Técnicas 

de Segurança – Código de prática para a gestão da segurança da informação, 

publicada pela ABNT, tem como objetivo: 

Estabelecer diretrizes e princípios gerais para iniciar, implementar, manter e 

melhorar a gestão de segurança da informação em uma organização. Os objetivos 

definidos nesta Norma provem diretrizes gerais sobre as metas geralmente aceitas 

para a gestão da segurança da informação (ABNT, 2005, p. 21). 

 

Segundo a ABNT (2005), esta norma é descrita em 11 capítulos reunidos em 

39 grupos que se desdobram em 133 controles. São estes os capítulos: 

- Política de Segurança da Informação 

- Organizando a Segurança da Informação 

- Gestão de ativos 

- Segurança em Recursos Humanos 

- Segurança Física e do Ambiente 

- Gestão das Operações e Comunicações 

- Controle de Acesso 

- Aquisição, Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Informação. 

- Gestão de Incidentes de Segurança da Informação 

- Gestão da Continuidade do Negócio 

- Conformidade 

Esta norma ganha força e importância com a crescente utilização da rede 

mundial de computadores por pessoas físicas e organizações, que se interligam a 

rede web através de seus computadores pessoais e servidores corporativos, 

expondo seus dados e seus ativos computacionais a riscos antes não previstos. 

 

2.2.6 BSC e IT BSC 

 

 O IT BSC é baseado no balanced scorecard (BSC), modelo desenvolvido a 

partir de uma pesquisa do Nolan Norton Institute, liderada por David Norton com 
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consultoria acadêmica de Robert Kaplan nos meados dos anos 1990. Este estudo se 

baseou em vários sistemas inovadores de medição de desempenho e resultou neste 

sistema multidimensional de apoio à gestão estratégica das organizações 

(BERMEJO et al, 2010). 

O BSC parte do conceito de que as empresas colocam em perigo as suas 

possibilidades de desempenho futuro quando os controles financeiros são colocados 

como mais importantes do que os controles estratégicos, isto é, controles financeiros 

mostram um resultado das ações passadas da empresa, mas não refletem o futuro 

desempenho da empresa (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2008). 

 Segundo Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) e Bermejo ET AL (2010), a estrutura 

do Balanced Scorecard está dividida em quatro perspectivas por onde são 

distribuídas a visão e as estratégias de uma organização. As perspectivas são: 

 - financeira, focada no crescimento, lucro e riscos para os acionistas; 

 - clientes, focado no valor percebido pelos clientes sobre os produtos; 

 - processos internos, focado nas prioridades dos processos que geram 

satisfação dos clientes e acionistas; 

 - aprendizado e crescimento, focado nos movimentos internos na empresa 

para apoiar as mudanças, inovações e crescimento. 

 Desta maneira, a estrutura do Balanced Scorecard permite que as empresas 

entendam como são vistas pelos acionistas (perspectiva financeira), pelos clientes 

(perspectiva cliente), os processos que devem ser priorizados para obter vantagem 

competitiva (perspectiva interna) e o que pode ser feito para melhorar seu 

desempenho para crescer (perspectiva de aprendizagem e crescimento) (HITT; 

IRELAND; HOSKISSON, 2008). 

Segundo Tarouco e Graeml (2011), o IT BSC gera um mapa da estratégia de 

TI e define métricas para medir os resultados das iniciativas de TI, envolvendo os 

fatores críticos de sucesso (FCS), indicadores-chave de metas (KGI) e indicadores-

chave de desempenho (KPI). 

O BSC foi desenvolvido para avaliar o desempenho das organizações, mas 

seu crescente uso permitiu a evolução para uma metodologia de gestão estratégica, 

desta forma a utilização do BSC permite integrar os resultados de TI à performance 

corporativa da organização (SCHIAVON; LIMA; PIRES, 2010). 

Os conceitos do BSC têm sido aplicados aos processos e funções de TI 

através da adaptação de algumas perspectivas: orientação para o futuro, busca pela 
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excelência operacional, orientação para o atendimento dos usuários e contribuição 

para o sucesso da organização (ASSIS apud GREMBERGEN et al., 2011). 

O uso do IT BSC é um dos meios mais eficazes para auxiliar a gestão de TI 

em alcançar o alinhamento da TI com os negócios. Os objetivos do IT BSC visam 

criar um veículo para a gestão de informações para a Diretoria promover o consenso 

entre as partes interessadas sobre os objetivos estratégicos, para demonstrar a 

eficácia e o valor adicionado de TI e para comunicar a performance, os riscos e os 

recursos de TI (ITGI, 2003). 

 A Figura 12 mostra as relações de causa e efeito entre as dimensões do IT 

BSC conforme o ITGI. 

 

          Figura 12: Relação de causa e efeito entre as dimensões dos scorecards.  
          Fonte: ITGI (2003, p. 32) com tradução do autor. 
 

Conforme o ITGI (2003), para aplicar os conceitos do BSC para as funções de 

TI, as quatro perspectivas são redefinidas assim: 

- Contribuição organizacional - Como os executivos percebem a área de TI ?  

- Orientação para o cliente - Como os usuários percebem a área de TI ? 

- Excelência operacional - O quanto eficazes e eficientes são os processos de 

TI ? 

- Orientação futura - Como a TI se posiciona para atender às necessidades 

futuras da organização ? 
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CAPÍTULO III – METODOLOGIA 

 

 Nos capítulos anteriores, foi realizada a introdução ao problema da pesquisa 

e um levantamento teórico com os principais conceitos e frameworks que apoiam a 

Governança de TI. Os capítulos I e II servirão de base para a pesquisa de campo. 

 

3.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

 Esta pesquisa utilizou uma abordagem de natureza qualitativa, por ser a mais 

adequada para investigar um setor específico da economia, e para o tratamento das 

evidências obtidas através de entrevistas individuais com perguntas abertas. Desta 

forma, pretende-se fazer emergir as respostas para a questão problema desta 

pesquisa. 

 Segundo Creswell (2010, p. 26), “a pesquisa qualitativa é um meio para 

explorar e para entender o significado que os indivíduos ou grupos atribuem a um 

problema social ou humano”. 

 A abordagem qualitativa pesquisa detalhadamente os fenômenos do 

ambiente estudado, o pesquisador vive e conhece a realidade deste grupo ou 

ambiente. Na pesquisa qualitativa, o pesquisador participa, compreende e interpreta 

(MICHEL, 2009).  

Na abordagem qualitativa os pesquisadores coletam evidências em várias 

fontes, tais como entrevistas, observações e documentos, não se confiando em uma 

única fonte. Finalmente, eles examinam todas as evidências, extraem sentido delas 

e as organizam em categorias ou temas (CRESWELL, 2010). 

 

3.2  QUANTO AOS FINS E AOS MEIOS 

 

Quanto aos fins, esta pesquisa tem caráter descritivo, pois se propõe a 

verificar e explicar problemas, fatos ou fenômenos da vida real, com a maior 

precisão possível, observando e fazendo relações e conexões. Seu objetivo é 

explicar os fenômenos, relacionando-os com o ambiente. Está relacionada 

diretamente com a pesquisa qualitativa, pois levanta, interpreta e discute fatos e 

situações (MICHEL, 2009).  
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Ainda quanto aos fins é uma pesquisa aplicada, pois tem finalidade prática 

quando propõe um modelo de governança de TI para as OPS. 

Segundo Vergara (2007), a pesquisa aplicada é motivada pela necessidade 

de resolver problemas concretos, mais imediatos, ou não. 

 Quanto aos meios, para investigação e fundamentação teórica, esta pesquisa 

pode ser classificada como bibliográfica, documental e de campo: 

a) Bibliográfica – através de vasto referencial teórico coletado em livros, 

artigos, teses, dissertações, anais de congressos, revistas especializadas, 

sites, etc. 

b) Documental – através de levantamento de dados nos sites das empresas 

pesquisadas, documentos internos das empresas, normas e cadernos de 

informações publicadas pela ANS, etc. 

c) De campo - através de visitas às empresas pesquisadas, onde ocorrem os 

eventos, para realização das entrevistas, onde o entrevistador observa 

atitudes, comportamentos, a estrutura física e a simbologia visual no local 

da pesquisa.  

   

3.3     ESTRATÉGIA METODOLOGICA 

 

O método de pesquisa utilizado foi o estudo de caso múltiplo descritivo com 

abordagem qualitativa. O objetivo do estudo de caso múltiplo proposto foi verificar a 

aderência das Operadoras de Planos de Saúde Suplementar (OPS), com sede no 

estado do Ceará, aos frameworks da Governança de TI no atendimento às normas 

da ANS relativas a TI, estudando cada organização como um estudo de caso único, 

possibilitando as comparações entre elas. 

Como estratégia metodológica, o estudo de caso é utilizado em muitas 

situações, para contribuir para o conhecimento dos fenômenos individuais, grupais, 

organizacionais, sociais, políticos e relacionados. Ele permite “a preservação de 

características holísticas e significativas da vida real” (YIN, 2010, p. 24) e os 

processos organizacionais estão inseridos nestas características. 

Segundo Yin (2010, p. 39), o estudo de caso é uma “investigação empírica 

que investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de 

vida real... especificando quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são 

claramente evidentes”.  
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3.4 SELEÇÃO DE SUJEITOS 

 

Foram entrevistados 10 (dez) gestores de 05 (cinco) OPS, que exercem 

cargos executivos nas áreas de TI e áreas usuárias diretas de TI, com 

conhecimentos do setor de saúde suplementar.  

Todos os entrevistados preencheram a Ficha Cadastro do Entrevistado – 

APÊNDICE C com informações relevantes da formação acadêmica e experiência 

profissional de cada gestor. 

Cada participante foi convidado formalmente, quando foi esclarecido o caráter 

acadêmico da pesquisa, registrado em Carta Convite oficial impressa - APÊNDICE 

A. Foi esclarecido ainda, que os nomes dos entrevistados e das empresas não 

seriam divulgados, conforme Termo de Compromisso - APÊNDICE B. 

Como critério de seleção dos sujeitos, foram selecionados intencionalmente, 

por representatividade e facilidade de acesso, dez executivos das cinco maiores 

empresas de planos de saúde com sede no estado do Ceará. As empresas 

selecionadas têm sede em Fortaleza, capital do Ceará, mas atuam em vários 

municípios do estado do Ceará e em vários Estados do Brasil. Entre as empresas 

selecionadas estão as maiores operadoras do Norte/Nordeste e a terceira maior 

operadora do Brasil.  

  

3.5  COLETA DE EVIDÊNCIAS 

 

 O estudo de caso qualitativo necessita do uso de várias técnicas de coleta de 

dados e evidências. Nesta pesquisa os dados foram coletados pela triangulação de: 

a) Entrevista semiestruturada – através da utilização na pesquisa de campo 

de entrevista com roteiro estruturado por assuntos, conforme APÊNDICES 

D e E, de forma a abordar todo o contexto da pesquisa, gravadas 

integralmente em meio digital, com perguntas abertas que foram 

transcritas e interpretadas para dar suporte ao objetivo proposto da 

pesquisa.  

b) Pesquisa documental – foram levantados registros, documentos, políticas, 

normas da ANS, portais das empresas e da ANS, cadernos de 

informações da ANS, etc.  
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c) Observação direta – durante as visitas de campo foram detectados 

comportamentos e informações visuais dos locais de trabalho. 

  “A entrevista não é uma simples conversa. É uma conversa orientada 

para um objetivo definido: recolher, por meio do interrogatório do informante, dados 

para a pesquisa” (CERVO; BERVIAN, 2007, p. 51). 

 Os pesquisadores devem recorrer às entrevistas sempre que têm 

necessidade de obter dados que não estão disponíveis em registros e fontes 

documentais, mas que podem ser fornecidos por certas pessoas (CERVO; 

BERVIAN, 2007). 

 Gil (2008) destaca que a técnica de entrevista é mais flexível na obtenção dos 

dados, permitindo ao entrevistador captar expressões corporais, tonalidade da voz e 

a ênfase nas respostas dos entrevistados. 

   A entrevista é uma técnica de pesquisa utilizada na coleta de informações, 

dados e evidências com o objetivo de entender e compreender o significado que os 

entrevistados atribuem a questões e situações, em contextos que não foram 

estruturados anteriormente, com base nas conjecturas do pesquisador. A entrevista 

semiestruturada é conduzida com um roteiro, mas com liberdade para incluir novas 

questões que o entrevistador considerar importante no decorrer da entrevista 

(MARTINS; THEÓPHILO, 2009).  

 A pesquisa de campo buscou informações para comprovar ou não a 

aderência das OPS ao modelo proposto neste trabalho. 

 Os roteiros das entrevistas buscaram cobrir os assuntos mais importantes da 

governança de TI, avaliando a utilização, evidência e valor do uso destes temas. 

 

3.6     TRATAMENTO E ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS 

 

 As entrevistas foram analisadas para interpretar as respostas de cada sujeito, 

o seu entendimento, seus relatos, suas percepções e suas contribuições. 

 As evidências obtidas foram tratadas de forma qualitativa, utilizando a análise 

de conteúdo. As informações foram compiladas e analisadas com o objetivo de 

responder as questões que sustentam a pesquisa, quais sejam: 

a) A empresa utiliza os frameworks da governança de TI ? 

b) Existem evidências da utilização destes frameworks ? 
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c) Como a utilização desses frameworks auxilia as OPS no atendimento das 

normas da ANS relativas a TI? 

 As evidências foram analisadas em três passos: levantamento de todo 

material; descrição analítica (análise do conteúdo, relacionando as respostas com o 

referencial teórico); e a interpretação das respostas, quando foram identificados os 

assuntos e itens mais importantes da pesquisa que respondem as questões acima. 

 A análise das evidências obtidas na pesquisa documental também foi de 

forma qualitativa, relacionando-os com o referencial teórico para apoiar as respostas 

das questões acima. 

 Segue abaixo o Quadro 6 que mostra o resumo das características da 

pesquisa. 

Quadro 6: Resumo das características da pesquisa. 

 
 Fonte: Elaboração própria. 
 

3.7  UNIDADES DE ANÁLISE 

 

 As unidades de análise deste estudo de caso múltiplo são operadoras de 

planos de saúde, inclusive odontológico, com sede em Fortaleza, capital do estado 

do Ceará, mas com atuação em vários estados da federação. São empresas de 

porte representativo no mercado de planos de saúde no Brasil. O Quadro 7 

apresenta um resumo das unidades de análise sem identificá-las, mantendo em 

sigilo as suas identificações, conforme compromisso assumido na carta convite, 

APÊNDICE A, enviada para cada empresa. 

Quadro 7: Resumo das Unidades de Análise. 
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Fonte: Caderno de Saúde Suplementar (ANS, 2013). 

 Na análise dos resultados foi utilizado o IDSS (Índice de Desempenho da 

Saúde Suplementar) para comparação entre os casos estudados. 

 

3.8     LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

 Durante entrevistas é comum o entrevistado assumir uma postura de 

preservação e enaltecimento de sua empresa ou das suas qualidades profissionais, 

às vezes, omitindo situações negativas. 

Segundo Gil (2008), uma das limitações da metodologia qualitativa que se 

pode perceber provém da suscetibilidade dos instrumentos e da utilização dos dados 

de forma inadequada.  

Os resultados obtidos nesta pesquisa não devem ser projetados para outros 

setores da economia, já que as informações obtidas não se propõem a ser 

generalizadas (RICHARDSON, 1999 apud ABELHA, 2012).  

Segundo Yin (2010), quando se utiliza entrevistas na coleta dos dados, a 

pesquisa está sujeita a algumas limitações: 

- parcialidade da resposta ou questões mal articuladas; 

- incorreções devido à falta de memória; 

- reflexividade, isto é, o entrevistado dizer ao entrevistador o que ele quer 

ouvir. 

Esta pesquisa não pretende auditar a implantação da governança de TI nas 

operadoras, mas avaliar o estado da arte nestas organizações. 

  

DESCRIÇÃO CASO I CASO II CASO III CASO IV CASO IV

ÁREA DE ATUAÇÃO
EXCLUSIVAMENTE 

ODONTOLÓGICO
MÉDICO-HOSPITALAR MÉDICO-HOSPITALAR MÉDICO-HOSPITALAR MÉDICO-HOSPITALAR

MODALIDADE
ODONTOLOGIA DE 

GRUPO
MEDICINA DE GRUPO COOPERATIVA MÉDIDA AUTOGESTÃO COOPERATIVA MÉDIDA

QUANTIDADE DE 

USUÁRIOS
Mais de 600.000 Mais de 2.200.000 Mais de 360.000 Mais de 150.000 Mais de 50.000

PRINCIPAIS ESTADOS 
CE, PI, MA, PA, AM, RN, 

PB, PE, AL, BA, SE e GO
EM TODO BRASIL

CE, PI, MA, RN, PB, PE, AL, 

BA, SE, DF, PA, RJ e SP

CE, PI, MA, RN, PB, PE, BA, SE 

e MG 
CE

RANKING NO BRASIL

(quantidade de usuários)
Entre as 5 maiores Entre as 3 maiores Entre as 20 maiores Entre as 80 maiores Entre as 200 maiores
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CAPÍTULO IV - RESULTADO DAS ENTREVISTAS 

 

 As entrevistas foram transcritas e analisadas na mesma sequência do roteiro, 

que foi utilizado apenas como guia. A riqueza das informações coletadas no campo, 

a maturidade das empresas e a grande experiência dos entrevistados, facilitaram o 

agrupamento e a análise por tema. 

 

4.1  Agência Nacional de Saúde (ANS) 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) tem sua fundamentação legal na Lei Nº 

8.080, de 19/09/1990, com o objetivo de resolver os principais problemas da saúde 

pública brasileira. Entretanto, são evidentes as dificuldades deste sistema, 

principalmente quanto ao acesso aos serviços de saúde e às precárias condições de 

atendimento na maioria dos casos, abrindo desta forma espaço para a consolidação 

dos planos e dos seguros-saúde (FERREIRA, 2011). 

A Constituição Federal de 1988, no art. 196, define: 

 

A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação 

(BRASIL, 1988). 

 

Com o rápido crescimento do setor privado de assistência à saúde, 

principalmente o mercado de saúde suplementar, o estado foi se afastando da 

prestação de serviços e passou a atuar na regulamentação do setor privado, dando 

origem ao surgimento de uma agência reguladora (FERREIRA, 2011). 

A criação da ANS foi um marco na regulação do setor de saúde no Brasil. A 

ANS está vinculada ao Ministério da Saúde, mas com autonomia administrativa, 

financeira e política, e poder legal para efetivação de suas resoluções (Lei 9.961/00, 

art. 1º, Parágrafo Único).  

A ANS tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público 

na assistência suplementar à saúde, em um processo de regulação marcado tanto 

pela perspectiva econômica, objetivando a organização do mercado e o estímulo à 

concorrência, como pela assistencial, voltada para a garantia dos interesses dos 
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consumidores nesse mercado que, em dezembro/2012, ultrapassou a marca de 66,5 

milhões de usuários (ANS, 2013). 

O seguro privado é suplementar porque comercializa planos de saúde e 

vende serviços já cobertos pelo sistema público. No Brasil, os planos privados têm 

função suplementar aos serviços do SUS. A maior parte dos serviços hospitalares 

no País é de propriedade privada representando 62%. E 92% das unidades de apoio 

e diagnósticos são privadas, apenas as unidades ambulatoriais possuem maioria 

estatal com 78% (ABELHA, 2012). 

Segundo Ferreira (2011), a ANS também regulamenta as condições de 

ingresso, operação e saída do setor, com destaque para: 

- registro das OPS; 

- plano de contas padrão e publicação de balanços; 

- garantias e provisões técnicas; 

- transferência de carteira (voluntária, compulsória, leilão); 

- transferência de controle (acionário/societário); 

- regimes especiais (liquidação extrajudicial e falência) e; 

- cancelamento de registro. 

A ANS publica normas que devem ser cumpridas pelas OPS através dos 

chamados compromissos e interações com a ANS. Os principais compromissos 

dizem respeito ao envio de informações para controle e participação em programas 

de estímulo à melhoria da qualidade dos serviços prestados aos clientes. 

A ANS exige, periodicamente, informações dos planos de saúde como: dados 

cadastrais das OPS, dados cadastrais de todos os usuários, movimentações 

cadastrais dos usuários, movimentações de atendimentos clínicos, cirúrgicos e 

laboratoriais, dados contábeis de receitas e despesas de acordo com plano de 

contas definido pela ANS, etc.  

Todas as informações devem ser geradas e transmitidas digitalmente, 

atendendo critérios técnicos de layout, transmissão de dados e segurança da 

informação. Para a geração destas informações, as áreas de TI das OPS precisam 

estar preparadas e organizadas para atender no prazo e com o nível de qualidade 

exigido pelos ofícios da agência reguladora, ANS. 

Várias destas informações são compartilhadas e cruzadas om outros órgãos 

do Governo Federal como forma de confirmar a veracidade dos dados prestados ou 

para complementar estas informações. 
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4.1.1  Exigências da ANS para as OPS em relação a TI 

 

 A ANS tem o poder de exigir procedimentos tecnológicos e, constantemente, 

demandam atividades tecnológicas às OPS, como solicitações de mudanças em 

sistemas, ou envio de dados, ou troca de informações, com prazos estipulados 

previamente. Para o atendimento destas demandas, é importante uma gestão do 

portfólio de projetos de TI, com priorizações bem definidas para não perder prazos e 

evitar o pagamento de multas ou penalidades. O Gerenciamento de Portfólio e de 

Projetos definidos no PMBOK é o modelo mais indicado para estas necessidades. 

Através da RN 295 de 2012, a ANS estabelece normas para a geração, 

transmissão e controle de dados cadastrais de beneficiários do Sistema de 

Informações de Beneficiários (SIB) e determina o formato XML (Extensible Markup 

Language) como padrão para a troca de informações entre as OPS e o SIB. 

As informações cadastrais dos clientes devem ser encaminhadas 

mensalmente com dados referentes aos clientes (identificação pessoal, de endereço 

e identificação contratual). As OPS tem até o dia 05 do mês subsequente a adesão 

do cliente ao plano para enviar os dados. A ANS disponibiliza, desde que solicitado 

pela OPS, arquivos de conferência contendo os dados de todos os clientes que 

constam da base de dados SIB/ANS.  

O Sistema de Informações de Produtos (SIP) é o instrumento utilizado pela 

ANS para envio de informações e acompanhamento da assistência prestada aos 

beneficiários. O envio do SIP é obrigatório para todas as OPS. As informações 

deverão ser enviadas a ANS através de arquivo XML conforme determina RN 229, 

de 2010. 

O Documento de Informações Periódicas das Operadoras de Planos de 

Assistência à Saúde (DIOPS) foi criado com a finalidade de coletar informações 

cadastrais e financeiras para o acompanhamento das OPS no que tange à saúde 

econômico-financeira e à manutenção dos dados cadastrais. As OPS deverão enviar 

à ANS as suas informações através dos sistemas abaixo: 

a. DIOPS Cadastral - Os dados cadastrais das OPS deverão ser enviados à 

ANS pelo menos uma vez. Deverão ser informados os dados referentes a 

endereço, região de comercialização, dados básicos (auditor, contador e 
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atuária), administradores, representante junto à ANS, composição 

societária, etc.  

b. DIOPS Financeiro - Deverão ser enviadas trimestralmente à ANS as 

informações financeiras das OPS conforme regulamentação em vigor. 

Essas informações compreendem o Plano de Contas adotado pela ANS e 

outras informações necessárias à análise e verificação da saúde 

econômico-financeira das OPS. 

c. Documentos Obrigatórios Contábeis - O DIOPS-DOCS é o sistema que 

permite o envio da versão digitalizada (no formato PDF) dos seguintes 

documentos contábeis: Parecer de Auditoria, Relatório Circunstanciado e 

Procedimentos Previamente Acordados. 

d. DIOPS-FCM – Fluxo de Caixa Mensal - O DIOPS-FCM é o sistema que 

permite que as OPS envie mensalmente seus Demonstrativos de Fluxos 

de Caixa. Este envio é regulamentado pela RN 173/2008 (e alterações 

posteriores) e deve ser realizado até o dia 10 do mês subsequente ao que 

compete às informações, envio restrito às OPS que estiverem cumprindo 

Plano de Recuperação ou estiverem em regime de Direção Fiscal. 

A RN 172 dispõe sobre os critérios para aplicação de reajustes dos planos de 

saúde exclusivamente odontológicos. Entre outras determinações, a RN prevê que 

deverá constar de forma clara e precisa no boleto de pagamento enviado aos 

beneficiários, as seguintes informações: o reajuste aplicado, o período em que foi 

apurado, o nome do plano, o número de registro do plano na ANS ou o código de 

identificação no Sistema de Cadastro de Planos Antigos e o número do contrato ou 

da apólice, e o índice de preços utilizado. 

 A RN 290 dispõe sobre o Plano de Contas Padrão da ANS para as OPS, que 

é o principal instrumento de controle econômico-financeiro e patrimonial das 

empresas. Essa RN estabelece as normas, critérios e procedimentos uniformes para 

os demonstrativos contábeis de uso obrigatório pelas OPS. 

A RN 190 dispõe sobre a criação obrigatória de portal corporativo na Internet 

onde as OPS deverão disponibilizar ao público em geral, especialmente aos seus 

beneficiários, e para o seus prestadores de serviços de saúde, disponível 24 (vinte e 

quatro) horas por dia, sete dias por semana, informações sobre produtos 

comercializados e rede credenciada de atendimento. Opcionalmente, as OPS 

podem exibir, para os seus beneficiários, os eventos prestados de acordo com o 
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padrão TISS, com senha de acesso, e respeitando as questões de segurança e 

privacidade. 

A RN 285 de 2011 dispõe sobre a divulgação obrigatória do Portal 

Corporativo na Internet das redes assistenciais e sobre a aplicação de penalidades 

para as infrações no setor da saúde suplementar. Esta RN exige a disponibilidade 

dos dados dos prestadores de serviços credenciados com todas as informações 

cadastrais importantes para o uso dos clientes, como: plano, nome de fantasia, 

situação junto à ANS, tipo de estabelecimento, CPF ou CNPJ, endereço completo, 

telefones, site na internet se houver e facilidade de localização através de mapas de 

ruas. 

 A RN 305 de 09 de outubro de 2012 estabelece o padrão TISS: 

Esta Resolução estabelece o Padrão obrigatório para Troca de Informações na Saúde 

Suplementar - Padrão TISS dos dados de atenção à saúde dos beneficiários de Plano 

Privado de Assistência à Saúde; revoga a Resolução Normativa - RN nº 153, de 28 

de maio de 2007 e os artigos 6º e 9º da RN nº 190, de 30 de abril de 2009. 

 

 Esta normativa estabelece o padrão para uso do TISS (Troca de Informações 

em Saúde Suplementar), esta comunicação se realiza entre as OPS e os 

prestadores de serviços de saúde sobre os eventos realizados em beneficiários dos 

planos de saúde. O padrão TISS se divide em quatro partes: 

 - conteúdo e estrutura das informações administrativas necessárias para 

autorização e pagamento dos eventos realizados. 

 - Representação formada por tabelas de terminologias padronizadas com 

códigos e descrições utilizadas pelo padrão TISS. 

 - Comunicação, que define os métodos a serem utilizados na comunicação 

entre as OPS e os prestadores de serviços de saúde e as transações eletrônicas. 

 - Segurança, que estabelece os requisitos mínimos para a garantia da 

confidencialidade das informações em saúde. 

 Nas transmissões de dados é exigida a certificação digital de aplicação única 

emitida por uma Autoridade Certificadora (AC), credenciada pelo Instituto Nacional 

de Tecnologia da Informação (ITI), a fim de garantir a identidade do sistema no 

momento das trocas de informações. 

  É pertinente dizer que as normas ISO 27001 e ISO 27002 dão suporte para o 

tratamento das exigências da RN 305 e de transmissão de dados. 

 Até o momento, a ausência dos níveis de segurança exigidos pelo TISS não 

são motivos para a aplicação de multas ou penalidades para as OPS e prestadores. 

http://www.ans.gov.br/index.php?option=com_legislacao&view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=1923
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As penalidades são aplicadas pelo atraso ou não implantação do padrão TISS nas 

transferências das informações. 

 Parece claro afirmar que as OPS dependem de forma crucial de suas áreas 

de TI para o seu funcionamento e o atendimento correto das normas aplicadas pela 

agência reguladora, ANS, e para executar estas e outras obrigações tecnológicas, 

este trabalho indica um modelo mínimo de governança de TI. 

  

4.2  MODELO PROPOSTO PARA O ATENDIMENTO À ANS 

 

 Baseado na estrutura de Governança das pesquisas de Weill e Ross (2003) 

do MIT Sloan School e no modelo proposto por Schiavon, Lima e Pires (2010) são 

apresentados os requisitos mínimos que devem apoiar as OPS na busca pela 

excelência na Governança de TI para o atendimento à ANS com qualidade e dentro 

dos prazos estipulados. 

Primeiro Requisito - Criar o comitê de executivos e de usuários de TI para definir, 

priorizar e acompanhar os projetos de TI através do gerenciamento de portfólio, 

conforme orientam as boas práticas do Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC). 

Segundo Requisito - Utilizar o PMBOK para o Gerenciamento de Portfólio de 

projetos, selecionando, priorizando e acompanhando os projetos críticos de 

atendimento da ANS. Fazer levantamentos periódicos (pelo menos a cada 6 meses 

ou por ano) dos projetos de interesse da organização dando prioridade aos projetos 

de atendimento à ANS e de geração de receitas.  

Terceiro Requisito - Utilizar o PMBOK para Gerenciamento de projetos críticos de 

atendimento à ANS, gerenciando as áreas de conhecimento críticas, como: escopo, 

tempo (cronograma), custos e qualidade. Implantar, quando a organização atingir a 

maturidade em projetos, o escritório de projetos, também conhecido como PMO 

(Project Management Office), que coordenará e acompanhará a execução dos 

projetos da organização. 

Quarto Requisito - Utilizar os processos do COBIT que auditam e controlam a 

utilização dos recursos de TI e processos de TI para o atendimento dos requisitos do 

negócio, neste caso específico, o atendimento das normas da ANS.  

Quinto Requisito - Utilizar os processos do ITIL para garantir o funcionamento 

adequado do portfólio e catálogo de serviços, garantindo a continuidade dos 
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serviços de TI através de uma operação segura e contínua com os backups, 

disponibilidade, recursos da web entre outros recursos, que são exigências 

normativas da ANS. 

Sexto Requisito - Utilizar as orientações de segurança da informação sugeridas 

pelas ISO 27001 e 27002 quanto à Política de Segurança da Informação, Gestão de 

ativos, Segurança Física e do Ambiente, Controle de Acesso e principalmente a 

Gestão de Incidentes e Gestão da Continuidade do Negócio. 

 Em resumo, o padrão mínimo que parece atender uma boa Governança de TI 

pode ser visualizado no Quadro 8 abaixo, que será utilizado como base para a 

pesquisa de campo. 

Quadro 8: Modelo proposto para a Governança de TI. 

 
Fonte: Adaptação do autor. 

 O modelo proposto baseia-se na suposição de que organizações que 

utilizarem os requisitos mínimos de Governança de TI devem atender com 

qualidade, pontualidade e segurança às exigências tecnológicas determinadas pela 

ANS. 

 Foi realizada pesquisa de campo para avaliar os impactos da Governança de 

TI nas OPS do estado do Ceará no atendimento às normas da ANS que envolvem a 

TI.  

 

4.3 APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

 O Quadro 9 apresenta informações relevantes do perfil e da experiência dos 

entrevistados que contribuíram nesta pesquisa científica. Neste quadro e nas seções 

posteriores foi utilizada uma identificação fictícia para cada entrevistado visando 

preservar suas identidades e de suas empresas. 

REQUISITOS AÇÕES FRAMEWORK

GOVERNANÇA CORPORATIVA Criar os Comitê Executivo de TI e de Usuários de TI -

GOVERNANÇA DE TI
Gerenciar o Portfólio de Projetos: seleção, 

acompanhamento e priorização
PMBOK

GOVERNANÇA DE TI
Gerenciar os Projetos Estratégicos que formam o portfólio 

de projetos
PMBOK

GOVERNANÇA DE TI
Auditar e controlar a utilização dos recursos de TI e 

processos de TI
COBIT

GERENCIAMENTO DE TI
Garantir o funcionamento da infraestrutura de TI, portfólio e 

catálogo de serviços
ITIL

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Gerenciar a Política de Segurança da Informação, Gestão 

de ativos, Segurança Física, etc.
ISO 27001 e 27002
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Quadro 9: Perfil dos entrevistados. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 
4.4  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 As entrevistas foram analisadas por temas a partir da visão dos gestores de 

TI, validadas em sua maioria pela visão dos gestores usuários de TI. A comparação 

e a percepção dos dois tipos de gestores trouxeram para a pesquisa uma ampla 

visão da situação nestas empresas.  

 Esta seção analisa as respostas de todos os temas pesquisados, finalizando 

com um quadro resumo que avalia: a utilização dos frameworks, as evidências da 

utilização destes frameworks e o quanto estes frameworks auxiliam no atendimento 

das normas da ANS, permitindo assim apresentar um quadro comparativo. 

IDENTIFICAÇÃO PERFIL e INFORMAÇÕES

GESTOR_TI_1

Ocupa o cargo de Coordenador de Desenvolvimento de sistemas desde 2009, liderando uma

equipe com 16 Analistas de Sistemas, está na empresa desde 2005. Graduado em Ciências

Contábeis e Especialização em Gerenciamento de Projetos.

GESTOR_USUÁRIO_1

Ocupa o cargo de Gerente de Atuária e Administração de Vendas desde 2008, liderando um

grupo de 7 atuários, está na empresa desde 2005. Possui graduação em Ciências Atuáriais,

Pós-graduação em Gestão Empresarial e Mestrado em Finanças e Seguros (UFC).

GESTOR_TI_2

Ocupa o cargo de Gestor de TI desde 2006 e está na empresa desde 2004 liderando uma

equipe de 35 profissionais de TI, é Bacharel em informática (UNIFOR) e especialista em MBA-

Governança de TI e MBA-Administração Estratégica. 

GESTOR_USUÁRIO_2

Ocupa o cargo de Diretora de Cadastro e Faturamento desde 2008 quando entrou na empresa, 

lidera uma equipe com 60 colaboradores. Graduada em Ciências da Computação (UFC) e com 

especialização em Métodos Computacionais (UFC), possui larga experiência em TI, pois

atuou mais de 20 anos com desenvolvimento de sistemas.

GESTOR_TI_3

Gerente de TI desde 2005, está na empresa desde 1995, lidera uma equipe de 105

profissionais. Graduado em Informática (UNIFOR), MBA em Gestão Empresarial (FGV) e

Mestre em Informática Aplicada (UNIFOR)

GESTOR_USUÁRIO_3

Gerente de Informações Estratégicas e Atuariais desde 2006 quando entrou na empresa para

liderar uma equipe de 10 colaboradores. Graduado em Veterinária, Administração e

Administração Pública. Possui ainda especializações em Finanças, TI e Comércio exterior, e

Mestrado em Administração e Controladoria..

GESTOR_TI_4

Ocupa o cargo de Superintendente de TI desde que entrou na empresa em 2009, lidera uma

equipe com 40 colaboradores. Graduado em Informática (UNIFOR), com especialização em

Gerência da Informação e Mestrando em Informática Aplicada (UNIFOR).

GESTOR_USUÁRIO_4
Gerente de Atuária desde 2010, está na empresa desde 2009. Lidera uma equipe de 04

(quatro) pessoas. Graduado em Ciências Atuariais e MBA em Administração Financeira.

GESTOR_TI_5

Está na empresa desde 1990 e ocupa o cargo de Gerente de Tecnologia desde 2009 liderando

uma equipe de 16 profissionais de TI. Bacharel em informática (UNIFOR), pós-graduação em

Engenharia de Software (UNIFOR) e Mestre em Computação Aplicada (UECE).

GESTOR_USUÁRIO_5

Está na empresa há menos de um ano para implantar o Escritório de Projetos, gerencia uma

equipe de 04 pessoas. Graduação em Gestão de redes de Computadores e especialização

em Telemática e MBA em Gerenciamento de Projetos.
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 As evidências da utilização dos frameworks foram avaliadas a partir das 

respostas dos gestores, documentos internos, sistemas utilizados e em conversas 

informais durante as visitas de campo. 

  

4.4.1 Governança Corporativa 

 

 Sobre o tema Governança Corporativa buscou-se identificar a participação 

dos gestores de TI nas decisões estratégicas das empresas, colocando duas 

questões em debate: 

 Primeira Questão: A área de TI participa da Governança Corporativa da 

empresa ? De que maneira ? Há quanto tempo ?  

 Todos os entrevistados confirmaram a participação da TI nas decisões 

estratégicas das empresas com níveis variados de poder, ajudando a decidir ou 

apoiando com informações relevantes.  

 

“Sim, a área de TI participa ativamente do processo de Governança 

corporativa através de reuniões mensais, tanto para avaliação do 

desempenho da empresa, quanto para acompanhamento e 

planejamento, participando do planejamento estratégico e 

planejamento do orçamento anual. Aproximadamente há três anos a 

área de TI participa deste processo”. (GESTOR TI_1) 

 

“Sim, o superintendente de TI tem uma cadeira no conselho de 

administração, esse conselho é formado pelo Presidente, por três 

superintendentes e pelo dono da empresa. O superintendente de TI 

tem voz ativa dentro do conselho e todas as decisões de governança 

corporativa são tomados por este conselho. Desde que eu trabalho 

aqui que sempre a Informática teve um assento no conselho de 

administração”. (GESTOR TI_2) 

 

“A área de TI hoje possui uma Superintendência de TI vinculada a 

Diretoria executiva com o mesmo peso das demais 

superintendências, ou seja, tem o mesmo peso da área de negócio, 

da Superintendência Financeira e Controladoria, que tem reuniões 
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mensais com a Diretoria, com adequação ao planejamento e 

acompanhamento através de indicadores”. (GESTOR TI_4) 

 

“A TI está sempre alinhada diretamente com a Diretoria, nós temos 

um planejamento estratégico anual, no qual nós levamos todas as 

questões que envolvem projetos de TI alinhados aos diversos 

setores da empresa que também demandam atividades e demandam 

outros projetos, e trimestralmente nós temos uma reunião com todos 

os diretores/presidentes das unidades do interior do estado. Então 

nós vamos prestar contas de tudo que foi desenvolvido durante o 

trimestre, quais são as metas que foram alcançadas e o que se 

planeja pra frente”. (GESTOR TI_5) 

 

 “Sim, participa nas reuniões de planejamento estratégico, sempre 

tem alguém da TI, participando da priorização dos projetos e 

definição dos indicadores, assim como as demais áreas da 

empresa”. (GESTOR USUÁRIO_1) 

 

“Sim, o superintendente de TI faz parte do conselho deliberativo da 

empresa”. (GESTOR USUÁRIO_2) 

 

“A área de TI participa da Governança Corporativa da empresa, 

principalmente, disponibilizando informações às partes interessadas 

de acordo com as respectivas necessidades”. (GESTOR 

USUÁRIO_3) 

 

 Segunda Questão: Existe algum comitê de TI ou de investimentos em TI na 

empresa ? Qual a sua importância e principais atividades? 

 Os depoimentos sobre esta questão foram os que apresentaram as maiores 

fragilidades na relação TI x Usuários, pois os gestores de TI confirmaram a 

existência dos comitês de TI, enquanto os gestores usuários desconheciam a 

existência ou desqualificavam as suas atividades e importância, como podemos ver 

nos depoimentos abaixo: 
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“Existe, está planejado e já foi desenhado esse comitê, mas nesse 

momento está funcionando apenas para priorização de projetos das 

áreas e que ocorrem duas vezes por ano”. (GESTOR TI_1) 

 

“Existe, porque a TI não é responsável apenas pelas atividades de 

desenvolvimento de software e gestão de serviços, está sob a 

nossa guarda toda a parte de comunicação da empresa, que 

provavelmente é um dos orçamentos mais importantes dentro da 

corporação, depois da área médica. Todo investimento que é feito 

na TI passa por um processo de planejamento financeiro produzido 

trimestralmente dentro de um escopo de governança corporativa. 

Esse comitê é formado pelo comitê de Administração e por todos os 

gestores no momento de formar o planejamento financeiro do 

trimestre seguinte”. (GESTOR TI_2) 

 

 “Não, até onde eu sei, não existe comitê de TI aqui na empresa. Se 

existe comitê de TI eu não percebo suas ações”. (GESTOR 

USUÁRIO_1) 

 

 “Existe um comitê de TI formado por membros da própria TI e 

usuários. Quando o comitê foi formado havia reuniões todo mês, 

mas com o decorrer do tempo, foi perdendo força, um mês atrás se 

falou em reativar, mas ainda não está em pratica novamente não. 

Este comitê foi criado para avaliar os pedidos e as demandas das 

áreas usuárias e definir a prioridade de cada uma delas”. (GESTOR 

USUÁRIO_2) 

 

“O comitê de usuários ainda não existe, mas como se pretende 

implantar a Governança de TI, a intenção é criar este comitê para 

apoiar as decisões de TI”. (GESTOR USUÁRIO_5) 

 

 Quanto à relação Gestores de TI x Governança Corporativa, nota-se que os 

gestores de TI estão participando das decisões estratégias das empresas, mas as 

áreas usuárias não estão participando ativamente ou não estão sendo ouvidas nas 

decisões de TI, fato confirmado com a inexistência ou ineficiência dos comitês de 

usuários de TI em algumas empresas, ou o seu esvaziamento em outras. 
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 Uma das empresas visitadas na pesquisa de campo não tem comitê de 

usuário de TI ou Governança de TI implantada, embora já exista um plano 

aprovado para a contratação de uma consultoria para auxiliar nestas implantações.  

  

4.4.2 Governança de TI 

 

 Sobre o tema Governança de TI buscou-se as comprovações e evidências da 

existência em funcionamento, ou projetos de implantação das estratégias de 

Governança de TI com o seguinte questionamento: 

 Questão: Existe uma estratégia de Governança de TI implantada na 

empresa? Ou em implantação ? Como você percebe isso ? 

 Foi possível perceber nas respostas abaixo que a maioria das empresas 

utiliza de alguma maneira as estratégias de Governança de TI, mas nenhuma em 

sua plenitude, ou com grande maturidade e, uma delas não tem nada implantado, 

mas já existe o desejo de implantar.  

 Uma das empresas demonstrou que já está aplicando algumas boas práticas, 

e que possui um planejamento bem definido a médio e longo prazo para as futuras 

implantações. Três empresas possuem partes da Governança de TI implantadas e 

desejam implementar novas estratégias em breve, mas sem um plano ou projeto 

específico. Estas empresas implantarão de acordo com as suas necessidades 

futuras. 

 

“Hoje existe um projeto de Governança de TI em andamento já com 

algumas ações realizadas e em funcionamento e outras que seguirão 

aí ao longo do ano para serem concluídas”. (GESTOR TI_1) 

   

“Existem algumas atividades de alguns frameworks de Governança 

de TI já em execução, na parte de gerenciamento de continuidade, 

gerenciamento de segurança, gerenciamento de mudanças, já 

existem atividades que estão implementadas e já estão maduras. Por 

exemplo, na parte de desenvolvimento de software, toda a estrutura 

de desenvolvimento de software segue as melhores práticas, nós 

estamos começando a engatinhar na implantação de gerenciamento 

de projetos, já existem nos setores, nas áreas de negócios alguns 

gerentes de projetos e dentro da TI existe um gerente de projeto. 
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Estamos começando a implantar mecanismos de gerenciamento de 

escopo, gerenciamento de custos, gerenciamento de tempo, alguma 

coisa de gerenciamento de riscos, mas gerenciamento de projetos, 

nós consideramos que ainda estamos no processo de implantação”. 

(GESTOR TI_2) 

 

“Com a Governança de TI, nós implantamos partes do ITIL, não por 

completo, usando a ferramenta XMon, que é uma suíte que abrange 

quatro disciplinas do ITIL. Nós criamos o portfólio de serviços e o 

ITIL ele é bem utilizado na parte de infraestrutura e no atendimento 

final ao usuário. Na parte de indicadores nós temos usado a 

metodologia de gerenciamento de projetos com base no PMBOK, 

principalmente na área de BI (Business Inteligence) e na área de 

projetos estratégicos. Já em desenvolvimento de software nós 

usamos gerenciamento de projetos, mas usando metodologia de 

gerenciamento ágil, o SCRUM, mas adaptado com algumas 

características do PMBOK, que é chamado de SCRUMBUT, um 

SCRUM adaptado. E sempre alinhado com o negócio da empresa”. 

(GESTOR TI_3) 

 

 Uma das empresas ainda encontra-se em um momento embrionário de 

Governança de TI. Na verdade, só existe hoje o desejo e a autorização para o 

projeto de implantação. Entretanto, isso já demonstra que seu Gestor de TI acredita 

e investe nesta Governança, ratificado em seu depoimento. 

 

“Entrou no planejamento estratégico de 2013 a implantação da 

Governança de TI, que foi apresentada como projeto no ano 

passado. Nós estamos agora no processo de levantar as empresa de 

consultoria, solicitando propostas para implantar a Governança de TI. 

A ideia é que possamos começar ainda este ano. Existe uma 

expectativa de nos próximos seis meses ter algo implantado, para 

alinhar a TI ao negócio usando as boas práticas da Governança de 

TI”. (GESTOR TI_5) 

  

 É importante registrar que foi percebido nas conversas, nas respostas e nos 

documentos (Atas de reuniões), que os gestores usuários acreditam, reconhecem e 
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já percebem a importância da Governança de TI para o bom andamento dos 

trabalhos da TI, de um modo geral e, para o atendimento às normas da ANS, como 

podemos ver em algumas respostas: 

 

“Sim, percebo. Na forma que a TI gerencia os projetos de sua 

responsabilidade, eu costumo ver nas reuniões gerenciais a 

prestação de contas em relação a estes projetos, eu vejo que existe 

um padrão, a questão dos termos de abertura dos projetos, a 

questão de sempre definir de forma clara o que é escopo, os 

próprios treinamentos que nós já tivemos em relação à Gestão de 

Projetos, acho que tudo é fruto desta estratégia de Governança de 

TI”. (GESTOR USUÁRIO_1) 

 

“Existe sim, tem uma área de projetos, na área de Informática 

mesmo, que especifica e gerencia todos os projetos da empresa”. 

(GESTOR USUÁRIO_2) 

 

“Ainda não existe uma governança implantada, porém nós 

conseguimos aprovar no planejamento estratégico, foi aprovada e 

justificada a necessidade e estamos agora em fase de cotação das 

empresas que dão consultoria na implantação da Governança de TI”. 

(GESTOR USUÁRIO_5) 

 

 No mundo corporativo moderno, em que todas as atividades envolvem 

recursos de TI, todos os entrevistados, gestores de TI e gestores usuários, foram 

unânimes em afirmar que não conseguiriam mais executar suas atividades 

profissionais sem um mínimo de Governança de TI. 

 

4.4.3 PMBOK – Gerenciamento de Portfólio e Projetos 

 

 Sobre o framework PMBOK, a pesquisa buscou identificar a utilização e o 

nível de maturidade, na aplicação das melhores práticas de gerenciamento de 

portfólio e projetos através de duas questões. 

 Primeira Questão: Como a TI gerencia o portfólio de projetos ? Quais os 

critérios de seleção e priorização dos projetos de TI ? 
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 É fácil perceber a manifestação de preocupação dos gestores de TI na 

administração do portfólio de projetos de TI, pois o volume das demanda é alto, e o 

nível de cobrança é muito grande. A grande maioria dos gestores de TI tinham, na 

ponta da língua, as regras de priorização que devem aplicar sobre os projetos 

demandados. 

 

“Cada área tem um planejamento estratégico, algumas áreas com 

um nível de maturidade melhor e outras com um nível de 

maturidade pior, bem ou mal, todas essas áreas tem um 

planejamento do que querem para a área de negócio em médio e 

curto prazo, isso gera demandas tanto de novos projetos para 

serem implementados na base de TI como melhoria daquilo que já 

existe. Todas essas solicitações caem no Gerenciamento de 

atividades, que provavelmente é o processo mais maduro que a 

gente tem na empresa. Nada é feito sem uma solicitação formal, 

sem uma definição de escopo, sem uma definição de tempo, sem 

um cronograma estabelecido e sem um orçamento definido. O 

básico da regra de priorização é: primeiro aquilo que tem impacto 

no atendimento do cliente, essa regra já é disseminada há muito 

tempo dentro da empresa, depois o que tem impacto financeiro e 

em terceiro lugar, aquilo que é exigência legal, uma solicitação da 

ANS, uma solicitação de uma fiscalização ou a abertura de uma 

empresa nova que precisa de elementos de TI que diz respeito à 

legislação e depois vem o resto. Então, primeiro atendimento, 

depois financeiro e depois compliance, aquela parte legal”. 

(GESTOR TI_2) 

 

“A TI tem uma estrutura de Gerenciamento de Projetos, possui uma 

estrutura com sete analistas de negócios que são responsáveis pelas 

portas de entrada de projetos de cada área da empresa. É um ponto 

de contato dentro da tecnologia, não de gestão, mas de negócio. 

Desses sete profissionais, seis tem pós-graduação em 

Gerenciamento de Projetos, são pessoas com boa formação na área 

de projetos e todos com formação na área de TI. As áreas enviam 

suas prioridades para Gerencia de TI, essas demandas são 

colocadas num bolsão, digamos assim, e no comitê de tecnologia 
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são priorizadas as demandas da empresa como um todo. São três 

principais regras: riscos financeiros, demandas legais da ANS/Fisco 

e imagem institucional”. (GESTOR TI_4) 

 

“Existe uma janela semestral, semestralmente as áreas enviam para 

a TI os termos de aberturas dos projetos, onde se coloca o escopo, 

prazos, estimativas de custos e semestralmente a diretoria pega 

estes projetos e prioriza. Os critérios de priorização seguem primeiro 

a questão legal da empresa, devido à empresa estar em um mercado 

regulado, e em seguida são elencados aqueles projetos com maior 

retorno financeiro”. (GESTOR USUÁRIO_1) 

 

“Gerencia os projetos através das reuniões do comitê de TI. Os 

critérios são: primeiro as demandas da ANS e em segundo as 

demandas estratégicas da presidência”. (GESTOR USUÁRIO_2) 

 

“A empresa implantou a metodologia de desenvolvimento de projetos 

há cerca de dois anos para todas as áreas. A área de TI já 

trabalhava com Gerenciamento de projetos. As priorizações das 

implantações são definidas entre a área de TI e as diversas áreas 

demandantes e sempre alinhadas com o planejamento estratégico da 

empresa, sendo que os erros de sistema tem prioridade maior, 

seguida das demandas legais e das demais”. (GESTOR 

USUÁRIO_3) 

 

“As priorizações das implantações são definidas entre a área de TI e 

as diversas áreas demandantes e sempre alinhadas com o 

planejamento estratégico da empresa, sendo que os erros de 

sistema tem prioridade maior, seguida das demandas legais e das 

demais. O gerenciamento dos projetos de TI, metodologias e 

resultados devem ser vistos com a própria área. Sobre as demandas 

da ANS, a TI tem buscado atendê-las priorizando-as de acordo com 

os prazos de vigência dos normativos”. (GESTOR USUÁRIO_4) 

 

 Uma das empresas visitadas não tinha nenhum critério definido para 

priorização de projetos, nem trabalhava com projetos. Com a necessidade de 
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implantação de um grande projeto teve que recorrer a uma consultoria para ajudá-

los na implantação. Como podemos ver nos depoimentos: 

 

“Não existe um critério de priorização dos projetos de TI. Só agora, 

com a entrada da consultoria em projetos, começamos a perceber 

que era interessante que todos os projetos da empresa fossem 

priorizados usando uma técnica, então estamos iniciando a 

implantação do conceito de escritório de projetos e começando a 

montar uma equipe”. (GESTOR TI_5) 

  

“Na empresa não existe o Gerenciamento de projetos de tecnologia. 

Não existe nenhum critério para a definição das prioridades”. 

(GESTOR USUÁRIO_5) 

 

 Como ponto positivo, uma das empresas visitadas apresentou um processo 

interessante e bem definido, chamado “Janela de Projetos”, objetivando a seleção e 

priorização semestral dos projetos de TI, com a participação dos usuários-chave, no 

envio das demandas de projetos, e o comitê de usuários de TI, em conjunto com a 

alta gerência, para a aplicação de ferramentas de avaliação e priorização dos 

projetos, segundo a política de prioridades da empresa. 

 Como ponto negativo, os critérios utilizados na priorização de projetos 

penalizam o atendimento aos clientes, em preferência aos projetos de atendimento 

da ANS e de projetos que geram receitas. Acredito que priorizando projetos para o 

bom atendimento aos clientes, as receitas virão naturalmente, facilitando o 

atendimento das demandas da ANS. Falta foco no cliente. 

 Segunda Questão: Como a TI gerencia os seus projetos ? Utiliza alguma 

técnica ? Que resultados tem alcançado ? Tem contribuído para o atendimento das 

demandas da ANS envolvendo TI ? 

 Nas conversas informais, reuniões, entrevistas e documentos utilizados no 

gerenciamento de projetos que foram apresentados, foi fácil perceber e evidenciar 

que o PMBOK é um dos frameworks mais utilizado pelas empresas, como podemos 

confirmar nos depoimentos abaixo: 
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“Para o acompanhamento dos projetos a gente utiliza as 

metodologias escritas no PMBOK, com uma característica de ter 

resumido e ter utilizado somente os processos que cabem dentro do 

nosso negócio e para o desenvolvimento de sistemas a gente utiliza 

um framework ágil que é o Scrum. A Metodologia de Gerenciamento 

de Projetos foi definida em conjunto com uma consultoria e a gente 

passou a utilizar alguns processos do PMBOK”. (GESTOR TI_1) 

 

“A gente utiliza alguns capítulos do PMBOK, nós não implementamos 

todos os processos e nem todas as atividades, mas atividades de 

definição do escopo, definição de tempo, que são os cronogramas, 

as EAPs e a parte de gerenciamento de mudanças, que é desde a 

fase de desenvolvimento até a homologação e implantação, isso nós 

temos implementado. O que a gente não tem implementado ainda 

efetivamente é o gerenciamento de riscos e estamos ainda 

engatinhando na parte de melhoria continuada. A melhoria 

continuada ainda requer muito investimento para que ela chegue ao 

ponto que é para ser. Mas pelo menos escopo, cronograma, custo e 

orçamento já são práticas comuns. E efetivamente eles contribuem 

para a gente atingir nossas metas junto à ANS”. (GESTOR TI_2) 

 

“Dentro da área da TI, da área de negócio, nós usamos o PMBOK, 

principalmente na área de BI, em projetos que estão dependentes 

de projetos onde a TI dá suporte a projetos estratégicos da empresa 

é utilizada a metodologia do PMBOK, do PMI. Agora, para projetos 

de desenvolvimento nós usamos o SCRUMBUT, SCRUM adaptado 

às necessidades da organização e com algumas disciplinas, 

digamos, padrões do PMBOK. E as demandas da ANS são mais 

atendidas na fábrica de software que usa a metodologia ágil de 

gerenciamento”. (GESTOR TI_3) 

 

“Nós observamos que nos últimos dois anos o Gerenciamento de 

Projetos tem contribuído muito. Apoiamos a formação de 

profissionais no uso do PMBOK, e utilizamos esta tecnologia nos 

pequenos, médios e grandes projetos. Hoje, nós já colhemos os 
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frutos desta documentação e formalização com base nesta 

metodologia”. (GESTOR TI_4) 

 

 Apenas uma das empresas visitadas ainda não utiliza nenhum framework 

para o gerenciamento dos projetos, mas já percebeu suas vantagens, como 

podemos confirmar nestes depoimentos: 

 

“Nós não tínhamos esta cultura de trabalhar os projetos com técnicas 

do PMBOK e tal, então estamos tocando hoje um grande projeto de 

migração de sistema e como é um projeto de grande envergadura, 

nós resolvemos contratar uma empresa terceirizada, com a qual 

estamos usando a metodologia de gestão de projetos do PMBOK. A 

partir daí nós vimos que o projeto começou a caminhar de uma forma 

mais profissional, avaliando os riscos, mapeando as dificuldades e 

questões que iríamos enfrentar lá na frente”. (GESTOR TI_5) 

 

“A TI não utiliza nenhuma tecnologia para o gerenciamento dos 

projetos”. (GESTOR USUÁRIO_5) 

 

 É importante registrar que, mesmo o PMBOK sendo um dos frameworks mais 

utilizados pelas áreas de TI, com alto nível de formação das equipes e treinamentos, 

estes efeitos e vantagens não são percebidos pelas áreas usuárias, pelo contrário, a 

maioria dos gestores usuários relataram desconhecer a metodologia e a utilização 

pela TI, como podemos ver nestes dois depoimentos: 

 

“Não, particularmente desconheço. A única forma que eu vejo de 

acompanhamento, que eu percebo é na AGM (Avaliação Geral 

Mensal) setorial, a TI faz prestação de contas dos projetos, quais as 

ações que deveriam ter sido concluídas no prazo, mas desconheço a 

metodologia utilizada”. (GESTOR USUÁRIO_1) 

 

“Eu sei que eles utilizam uma metodologia, mas não sei qual é. E tem 

contribuído sim para as demandas da ANS, as normativas que saem 

para todos os sistemas são alteradas em cima destas deliberações”. 

(GESTOR USUÁRIO_2) 
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 O PMBOK é um dos frameworks com maior nível de implantação e 

maturidade nas empresas pesquisadas. Todas as empresas já investiram, investem 

ou pretendem investir na capacitação de suas equipes em gerenciamento de 

projetos, certificando os seus profissionais em PMP (Project Management 

Professional), pós-graduação ou MBA (Master in Business Administration) na área 

de Gerenciamento de projetos. 

 Os gestores de TI afirmaram ser imprescindível um framework, tipo PMBOK, 

como metodologia de gerenciamento de projetos para atender as grandes 

demandas da ANS, tanto os projetos de infraestrutura e segurança, como os 

projetos de desenvolvimento e manutenção de software. 

  .  

4.4.4 COBIT – Gerenciamento e Auditoria de processos de TI 

 

 O Cobit possui 34 processos distribuídos em quatro domínios: Planejamento/ 

Organização, Aquisição/Implementação, Distribuição/Suporte e Monitoramento. 

Destes domínios, somente o Monitoramento foi identificado e evidenciado durante a 

pesquisa de campo. Os depoimentos indicaram esta situação quando foi perguntado 

sobre o Cobit, através da questão abaixo. 

 Questão: Existe acompanhamento de indicadores de TI? Estes indicadores 

fazem parte do painel de indicadores corporativos? Como você percebe estes 

indicadores?  

 Uma das empresas visitadas informou, através do seu gestor de TI, que ainda 

não utilizam estes recursos, mas que pretendem implantar. Este fato foi confirmado 

pelo depoimento do gestor usuário. 

 

“Não conheço nenhum indicador da TI, acho que eles não utilizam 

estes recursos”. (GESTOR USUÁRIO_5) 

 

 Todas as demais empresas pesquisadas utilizam de alguma maneira: painel 

de indicadores, gestão à vista ou relatórios periódicos para acompanhamento do 

desempenho da TI. Todos os depoimentos dos gestores de TI confirmaram esta 

utilização, mas o Cobit não é formado só de indicadores. 
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“Sim, a gente utiliza um conjunto de indicadores, aproximadamente 

10 (dez), que são acompanhados mensalmente em reuniões e 

inseridos para visualização em um painel que é apresentado a 

diretoria de Operações. Temos tanto indicadores qualitativos como 

quantitativos e das duas áreas da TI: Infraestrutura e 

Desenvolvimento”. (GESTOR TI_1) 

 

“Dentro do planejamento estratégico da empresa existe uma série 

de indicadores de acompanhamento de cada um dos setores, então 

todos os setores tem um painel que é alimentado inicialmente com 

os indicadores de desempenho, e isso vale também para a TI, nós 

temos desde indicadores de serviços; quanto tempo os servidores 

permaneceram no ar, a efetividade da rede, a velocidade de 

resposta do sistema, a capacidade instalada dos storages, uma 

serie de indicadores técnicos de serviço; como indicadores de 

gerenciamento de projetos, que dizem respeito ao planejamento e a 

execução do projeto; como o de melhoria continuada, que estamos 

tentando evoluir mais agora. [...] Existe um painel de gestão à vista 

e existe um software que foi feito pela TOTVS, onde esses 

indicadores estão disponíveis para todos os gestores da empresa”. 

(GESTOR TI_2) 

 

“A TI tem toda gestão formada e treinada em COBIT e ITIL, a 

empresa bancou todo treinamento da equipe com mais de um 

curso, nós temos uma estrutura de indicadores gerenciais e 

estratégicos que são acompanhados mensalmente no fórum com a 

diretoria executiva e todos os superintendentes, a tecnologia possui 

cinco indicadores de performance e desempenho, e de projetos e 

indicadores táticos com os quais a gerência acompanha suas 

equipes. Os indicadores táticos foram indicados pela metodologia 

do Cobit”. (GESTOR TI_4) 

 

 Os gestores usuários de TI da maioria das empresas percebem, e confirmam 

a utilização e acompanhamento dos indicadores de TI. Foi possível confirmar estas 

evidências nos painéis de indicadores apresentados na pesquisa de campo. A 
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utilização dos indicadores pela TI foi confirmada por alguns depoimentos, mas nem 

todos os gestores usuários conheciam a utilização destes indicadores de TI.  

 

“Sim, conheço, esses indicadores são apresentados mensalmente 

nas reuniões setoriais, onde a TI tem uma grade de indicadores, 

como atendimentos no prazo, ordens de serviços que foram 

atendidas dentro dos prazos pré-estabelecidos e quanto à questão 

do painel de indicadores corporativos, esses indicadores estão 

inseridos no nosso painel corporativo, eles ficam lá bem a vista, e 

eu percebo de forma positiva o acompanhamento destes 

indicadores, principalmente pelo fato da metodologia utilizada aqui 

na empresa, de FCA (Fatos, Causas e Ações) para os indicadores 

em que não são atingidas as metas”. (GESTOR USUÁRIO_1) 

 

“Existem indicadores, o acompanhamento é feito em reuniões 

mensais de resultados, também gestão à vista exposto em toda 

empresa que faz parte do painel de indicadores. Eu visualizo na 

Gestão à vista e no painel de resultados”. (GESTOR USUÁRIO_2) 

 

 O framework do Cobit é o menos utilizado pela Governança de TI das 

empresas pesquisadas. Dos 34 processos que formam o Cobit, apenas três ou 

quatro são utilizados. Os processos com maiores evidências durante a pesquisa de 

campo foram: Monitorar e avaliar performance de TI e Monitorar e avaliar 

controles internos. 

 A pesquisa bibliográfica sobre o Cobit mostrou muitas formas que este 

framework pode contribuir para a Governança de TI, mas a pouca utilização pelas 

empresas evidenciam muitos pontos a melhorar na gestão de TI, principalmente no 

planejamento, aquisição e auditoria. 

 

4.4.5 ITIL – Gerenciamento de Infraestrutura de TI 

 

 Este é o framework mais utilizado e implantado nas empresas pesquisadas. 

Apenas uma empresa não utiliza este framework, mas todas as demais possuem 

profissionais certificados no ITIL e, treinam suas equipes de forma continuada nesta 

metodologia. 
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 Para conhecer melhor como as empresas utilizam o framework do ITIL na 

Governança de TI, foram feitos os seguintes questionamentos: 

 Questão: Como a TI gerencia os serviços e manutenções solicitados? Utiliza 

alguma ferramenta automatizada de solicitação e acompanhamento de demandas? 

Isso tem contribuído para o atendimento das demandas da ANS ? 

 A maioria das empresas demonstraram conhecimento, evidências e 

vantagens no uso do ITIL. Os documentos internos apresentados, os sistemas 

utilizados e os depoimentos, confirmam as evidências desta utilização, com 

maturidade, pelos gestores de TI e, principalmente auxilia no atendimento das 

demandas da ANS. 

 

“Sim, a gente tem utilizado o catálogo de serviços e o portfólio, e 

está automatizado utilizando o sistema OCOMOM que é um sistema 

free, opensource, tem contribuído bastante para o atendimento das 

normas da ANS, já que esses chamados são utilizados para manter 

a rede da forma como a ANS determina, 100% on line”. (GESTOR 

TI_1) 

 

“Sim, provavelmente a gestão de serviços seja dos itens de 

governança de TI o que está mais maduro dentro da empresa, pois 

geralmente é o primeiro que é implementado, [...] nós fizemos uma 

customização do OCOMOM, onde ficam registradas todas as 

ocorrências e as avaliações se aquilo é um incidente ou se é um 

problema, havendo uma classificação como um problema, há um 2º 

nível de registro que é o SACTI que vai originar uma mudança na 

Infraestrutura ou no software, aí nós temos uma série de processos 

já implementados como: gestão de continuidade, segurança da 

informação, segurança de rede, inclusive de acompanhamento, que 

nesse caso nós utilizamos o NAGIUS, que nós também 

customizamos, e que ficamos analisando toda a parte de TI, que vai 

desde telefonia, link de satélite, link de fibra ótica, toda a parte de 

rede em cima de TCPIP, voz em cima de TCPIP”. (GESTOR TI_2) 

 

“Sobre o ITIL, nós utilizamos uma ferramenta que é o XMON, ele é 

uma suíte dividida em outras partes, que é responsável pelo 
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monitoramento de recursos de software e hardware, de service desk 

e de inventário. É uma suíte que além de tratar do service desk do 

ITIL, ela trata da disciplina de gerenciamento de mudanças e do 

gerenciamento de configuração, tem ainda um módulo de inventário 

que ajuda a fazer o levantamento da configuração da empresa. Em 

virtude de usar uma ferramenta, o que nós usamos de ITIL é 

automatizado e para utilizar o service desk nós tivemos que criar um 

catálogo de serviços, então nós temos um catálogo para a infra, 

para a área de sistemas e um para a fábrica de software. Tudo isso 

contribui para o atendimento de algumas demandas da ANS”. 

(GESTOR TI_3) 

 

“Nós colhemos do ITIL várias formas de melhorar nossos processos 

internos, nós temos ferramenta para abertura de chamados, 

desenvolvida internamente, que controla quem abriu, priorização, 

controle do nível, controla o tempo para ser executado, isso permite 

ao final do mês controlar as quantidades, quantos foram abertos, 

fechados no prazo, fora do prazo, isso gera alguns indicadores 

táticos em cima disso. Além disso, nós temos ferramentas de 

mercado que controla toda disponibilidade dos ativos: servidores, 

links, desktops e todo inventário de máquinas e softwares. 

Concluindo, nós temos várias atividades do ITIL contempladas, mas 

não posso dizer que tenho o processo ITIL completamente 

implantado. Todas essas ferramentas me propiciam estar dentro 

dos prazos com estas demandas da ANS atendidas”. (GESTOR 

TI_4) 

 

 Ratificando o depoimento dos profissionais de TI, a maioria dos gestores 

usuários de TI confirmaram as evidências e elogiaram estes processos em seus 

depoimentos. A contribuição no atendimento das normas da ANS pode ser vista nas 

respostas abaixo: 

 

“Existe o OCOMOM, onde as áreas fazem as solicitações a TI e 

para cada tipo de solicitação existe um prazo padrão de resposta, 

inclusive estas aberturas de chamados, como são denominados, 

são apresentadas nos indicadores da TI. [...] Eu acho que contribui 
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SIM para o atendimento das demandas da ANS, a partir do 

momento que aumenta o grau de organização da própria TI, uma 

vez que ela consegue ter nas mãos o que tem de aberto, ou que 

está fechado, para quando surgir uma demanda da ANS ela entrar 

como prioridade e a depender da distribuição dos chamados, pode 

até parar um pouco algumas solicitações”. (GESTOR USUÁRIO_1) 

 

“A TI gerencia os serviços através de dois sistemas, um sistema de 

chamados para a parte de hardware e rede, que nós acompanhamos 

o andamento do chamado e também o sistema de SACTI para as 

demandas de desenvolvimento de sistemas, que também a gente 

tem todo acompanhamento de execuções. Contribui muito para 

atender a ANS, inclusive no sistema de demandas, nós conseguimos 

priorizar dando como critério de importância o impacto junto à ANS”. 

(GESTOR USUÁRIO_2) 

 

“A TI e ás área demandantes acompanham os serviços e 

manutenções solicitadas por meio de ferramenta automatizada que 

mostra o status de cada tarefa e o responsável que está atuando no 

processo. A ferramenta utilizada permite também acompanhar a 

contento as demandas da ANS”. (GESTOR USUÁRIO_3) 

 

“A TI e as áreas demandantes acompanham os serviços e 

manutenções solicitadas por meio de ferramenta automatizada que 

mostra o status de cada tarefa e o responsável que está atuando no 

processo. A ferramenta utilizada permite também acompanhar a 

contento as demandas da ANS”. (GESTOR USUÁRIO_4) 

 

 Apenas uma empresa ainda não utiliza nenhum recurso deste framework, 

mas já planeja a contratação de uma consultoria para ajudar nesta implantação. 

Veja os depoimentos coletados nesta organização: 

 

“Esses controles também virão na implantação da governança de TI, 

ainda não temos estes recursos”. (GESTOR TI_5) 
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“Não existe catálogo de serviços, a intenção da consultoria que 

estamos contratando para implantar a Governança de TI é criar este 

catálogo de serviço. Acho que este será o primeiro passo a ser 

executado pela consultoria”. (GESTOR USUÁRIO_5) 

 

 Vale salientar que, embora o ITIL seja o framework com maior utilização nas 

empresas, nenhuma operadora implantou completamente, mas apresentaram 

grande maturidade e alto índice de certificação dos colaboradores técnicos de TI. 

 Em uma das organizações visitadas foi possível conhecer, na visita de 

campo, um procedimento interno da TI, chamado “Desafio ITIL V3”, em que os 

técnicos de infraestrutura são desafiados a conquistar a certificação ITIL V3, 

estabelecendo data para o teste de certificação e, um rank dos técnicos certificados 

que obtiveram as melhores pontuações.  

Um dos técnicos desafiados comentou: “[...] o teste agendado me forçou a 

estudar mais, conquistei a certificação que a empresa pagou, comemoramos a 

conquista e agora quase todos já possuem esta certificação, todos nós falamos a 

mesma linguagem”. 

 Os processos de gerenciamento de disponibilidade, gerenciamento de 

continuidade e segurança da informação, estão relacionados diretamente com as 

demandas da ANS, o que exige disponibilidade dos serviços de TI 24 horas por dia 

para que os usuários dos planos possam acessar informações cadastrais, 

financeiras ou de atendimento, tudo via WEB com qualidade de segurança e acesso 

dos dados. 

 

4.4.6 Segurança da Informação 

 

 A segurança da informação é um dos quesitos que está sempre presente nas 

demandas da ANS. Exigências do tipo: sigilo dos dados pessoais e de atendimento, 

criptografia dos dados, certificação digital de acesso, senhas fortes, são exemplos 

de obrigações para evitar multas e restrições. 

 Para entender este complexo e importante processo nas empresas, foi feito o 

seguinte questionamento: 

 Questão: Como avalia a proteção dos dados dos clientes e da empresa ? 

Como avalia a TI no atendimento do envio de informações para a ANS ? 
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 Todas as empresas demonstraram domínio e evidências da utilização, com 

qualidade dos processos que garantem a segurança da informação. Algumas 

empresas, com maior requinte e maturidade que outras, mas todas utilizam e 

buscam melhorias constantes neste tema.  

 A qualidade e as evidências foram percebidas nas visitas de campo, algumas 

empresas apresentaram seus ambientes de gestão de infraestrutura e a utilização 

de softwares de gestão dos recursos de TI. Os depoimentos dos gestores de TI 

confirmaram o que foi visto nas visitas de campo. 

 

“Hoje como a operadora é regulamentada pela ANS, nas normas da 

ANS existe um padrão que a gente é obrigado a seguir, então 

nossos sites Web são certificados pela Certisign, seguindo um 

padrão exigido pela ANS, nossa base de dados faz backup 

diariamente, [...] além de utilização de normas de segurança para 

composição de senhas, utilização de sistema operacional de última 

geração, tudo para que os dados dos clientes e os dados utilizados 

pela operadora estejam sempre sendo mantidos de forma segura”. 

(GESTOR TI_1) 

 

“[...] todos nossos aplicativos são baseados em WEB, não temos 

mais aplicativos cliente/servidor, nós utilizamos ambientes seguros 

HTTPS, uma série de itens de segurança nas pontas, como firewall, 

navegação em bandas que são controladas, mas principalmente 

todos os critérios de gerenciamento de continuidade são adotados 

aqui na empresa, como backup, storages duplicadas, equipamentos 

duplicados, sites replicados em locais diferentes. Hoje, a gente já 

consegue em caso de desastre do servidor principal, restabelecer o 

serviço em menos de duas horas em outro site. [...] estamos 

iniciando um projeto que vai durar um ano, que é a certificação dos 

nossos sistemas na SBIS. A SBIS estabelece um padrão de 

segurança onde todo documento eletrônico tem que ser assinado 

digitalmente pelo dono do documento. [...] além do nível de 

segurança básico, de senhas, criptografias, etc.”. (GESTOR TI_2) 

 

“Sobre a segurança da informação, nós utilizamos os recursos 

disponíveis no mercado, nós mesmos implementamos e 
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administramos, temos analistas de suporte, tanto da parte de rede 

como da parte de segurança, que mantém esses recursos. São 

produtos que a maioria das empresas utilizam, como: Firewall, IDS, 

IPS, Antispam, antivírus, Proxy, enfim, todos esses componentes de 

segurança. Nós gastamos um valor razoável nisso, pois nós 

tentamos pegar o que há de melhor no mercado para ter um nível 

de segurança bom, embora não seja a ferramenta que dá a 

segurança, mas sim a forma que você customiza a ferramenta. Nós 

não usamos nenhum padrão de mercado”. (GESTOR TI_3) 

 

“Quanto à segurança, nós trabalhamos com replicação dos dados, 

com firewall replicado, switchs replicadas, links replicados e 

redundantes. Em relação a bancos de dados estamos implantando 

bancos replicados, nós temos dois ambientes de servidores, embora 

ainda estejam prédios um ao lado do outro, mas com cópias em 

disco e em fitas”. (GESTOR TI_5) 

 

 A segurança da informação também é percebida pelos gestores usuários de 

TI, que reconhecem a necessidade e importância deste tema relatados nos 

depoimentos abaixo: 

 

“Existe todo um processo de segurança na empresa, existe um 

protocolo que é seguido, as senhas são renovadas periodicamente, 

os acessos às pastas são limitados, por exemplo: eu não posso 

acessar a pasta da Contabilidade ou dos Recursos Humanos. Cada 

usuário tem um perfil de utilização. [...] As senhas são criptografadas, 

até onde eu sei também, as informações dos clientes ficam 

protegidas”. (GESTOR USUÁRIO_1) 

 

“Existe todo um sistema de controle de acesso tanto às 

funcionalidades via WEB quanto os sistemas internos, cada usuário 

tem seu perfil determinado no sistema e ele só acessa as funções e 

funcionalidades de acordo com seu perfil, existe um controle de 

troca de senha, todo mês a pessoa tem que revalidar a senha e 

recadastrar, isso tudo feito automaticamente pelos sistemas”. 

(GESTOR USUÁRIO_2) 
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“A área de TI tem procurado evoluir a cada dia na questão segurança 

de todo o tipo de informação, minimizando os riscos e protegendo o 

banco de dados da empresa. O envio de informações para a ANS é 

feita em conjunto com a área responsável pelo relacionamento 

empresa x ANS e sempre tem procurado manter um padrão de 

qualidade, segurança e tempestividade”. (GESTOR USUÁRIO_3) 

 

 Um dos gestores destacou a existência de processos de segurança da 

informação, mas fez críticas a alguns procedimentos que ainda não estão 

implantados: 

 

 “Pelo que sei, existe um site backup que não atende os padrões 

recomendados de melhores práticas, pois fica muito próximo do site 

principal. Existe backup automatizado por robô, redundância de 

equipamentos. Está sendo implantado o banco de dados redundante, 

não existe ainda. Não existe uma política de segurança, é algo que 

se pretende implantar com a consultoria essa série de controles e 

documentações necessárias”. (GESTOR USUÁRIO_5) 

 

 Embora os relatos e as evidências mostrem que várias ações são realizadas, 

visando à segurança da informação, nenhuma empresa tem implantado ou planeja 

implantar formalmente uma das normas propostas no estudo bibliográfico, que são: 

NBR ISO/IEC 27001:2006 e 27002:2005. Estas normas têm conceitualmente todos 

os requisitos técnicos e legais necessários para suprir, com qualidade a segurança 

da informação em qualquer tipo de organização. 

 Ficou confirmado na pesquisa de campo que as normas da NBR foram 

utilizadas como fonte de informação para pesquisar os processos de segurança da 

informação, tendo os mesmos sido implantados de acordo com a necessidade e 

maturidade de cada empresa, o que não desvaloriza as ações já implantadas 

nessas organizações.  

 

4.4.7 Resumo da pesquisa de campo 
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 Após a consolidação e avaliação das respostas obtidas nas entrevistas, 

observa-se que todos os entrevistados foram unânimes e categóricos em afirmar 

que a Governança de TI é imprescindível nas empresas, para o atendimento das 

normas da ANS. Sem os recursos básicos da Governança de TI não seria possível 

atender às exigências definidas pela agência reguladora. 

 Alguns depoimentos, obtidos informalmente, retratam este sentimento de 

necessidade e a importância da Governança de TI. “[...] no passado, priorizar 

projetos era assim: quem gritava mais alto tinha prioridade.”, relatou um dos 

gestores de TI. 

 

“Sim nós atendemos as normas da ANS, hoje a gente mantém já 

dentro do padrão que a ANS determina. [...] A Governança de TI 

auxilia bastante, principalmente porque estas normas estão em 

constantes modificações e atingem principalmente as áreas de TI, 

então a gente tem sempre que dar a resposta quase que 

imediatamente a qualquer tipo de modificação; e a Governança de 

TI contribui bastante para a organização e manutenção destes 

processos”. (GESTOR TI_1) 

 

“Sem Governança de TI, é impossível numa empresa do tamanho 

da nossa, você conseguir definir o que é prioridade, o que 

realmente é importante. Existe um passado, de uma década atrás, 

que nosso nível de maturidade de Governança de TI era zero, não 

havia prioridade, quem gritava mais e que tinha mais poder dentro 

da empresa estabelecia o que seria feito, e isso não seguia nenhum 

padrão de governança de portfólio, ou seja, a ANS por mais 

importante que fosse, ela nem sempre aparecia como aquilo que 

deveria ser feito, que deveria ser atendido, gerando aplicações de 

multas e não conformidades contínuas, então a implantação da 

Governança de TI veio para dar visibilidade daquilo que realmente é 

importante na TI. [...] As exigências da ANS ou a necessidade do 

nosso consumidor, cliente final, é mais importante, e ela hoje é 

levada em consideração na hora de se decidir o que se fazer”. 

(GESTOR TI_2) 
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“Hoje, mais de 50% da fábrica está voltada para atender as 

obrigações legais, principalmente da ANS, principalmente este ano 

que tem o TISS 3.0, acho que está ocupando até mais, 60% da 

fábrica, a Governança de TI é fundamental para que a gente atenda 

as exigências da ANS nos prazos exigidos por ela, sem essa 

governança ficaria complicado até para medir se alcançaria ou não 

as demandas. Então, a Governança de TI é fundamental para que a 

gente consiga atender as exigências da ANS”. (GESTOR TI_3) 

 

“Em relação à Governança de TI o que nós esperamos é conseguir 

gerenciar os projetos de uma forma bem objetiva. Por exemplo, o 

projeto TISS 3.0 para o final do ano, nós precisamos estabelecer as 

prioridades, desenhar como vai ficar o processo, redesenhar os 

processos existentes, e tudo isso tem prazos e acarretam multas. 

Com a Governança ela vai nos ajudar a organizar isso, e tentar ser 

assertivo e proativo e chegar ao objetivo final que é o que a ANS 

exige. E também a questão da continuidade do negócio, nos ajudar 

com planos de disaster recovery, para termos todas as boas 

práticas, gerando um ambiente de TI com qualidade”. (GESTOR 

TI_5) 

 

“Em relação ao envio de informações para ANS, nós temos 

conseguido enviar de forma tempestiva, e quando acontece alguma 

falha é mais por conta do usuário que não enviou o dado, não por 

conta de um problema de TI, geralmente é fato processual”. 

(GESTOR USUÁRIO_1) 

 

“Existe na empresa uma Diretoria de ANS que trata exatamente das 

demandas da agência, ela recebe essas solicitações, trata 

diretamente com a área de Informática e junto com o comitê essas 

demandas são priorizadas e são atendidas. Acho que a Governança 

de TI auxilia com todos estes processos que envolvem a TI da 

empresa”. (GESTOR USUÁRIO_2) 

  

“A governança de TI vai trazer uma vantagem competitiva em 

relação ao melhor alinhamento do próprio negócio. A eficácia dos 
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mecanismos internos que ajudam a cumprir uma série de 

obrigações legais que a ANS institui. Hoje existem outras ações que 

auxiliam a ficar de acordo com as exigências e com certeza a 

Governança de TI vai trazer benefícios para a instituição como um 

todo”. (GESTOR USUÁRIO_5) 

 

 Os depoimentos acima confirmam que toda empresa deve implantar a 

Governança de TI para atender as normas da ANS. Embora já utilizem os melhores 

frameworks, nenhum é utilizado em sua plenitude e, alguns deles, ainda estão longe 

de dar todo o resultado que é capaz.  

 Nota-se na pesquisa, que mesmo as empresas que utilizam os frameworks, 

não utilizam 100% das técnicas e processos, os frameworks são adaptados para 

suas realidades e necessidades, sem “engessar” os processos, capturando e 

utilizando as melhores práticas em busca de uma boa governança. 

 Observa-se ainda, que o pouco uso ou a ausência total destes frameworks, 

podem causar situações críticas ou até mesmo de continuidade do negócio para 

estas organizações, como: priorização errada dos projetos, projetos sem 

gerenciamento adequado, recursos de infraestrutura de TI mal direcionados, 

segurança inadequada dos dados e acessos, etc. 

As operadoras que não utilizarem estes recursos, naturalmente serão 

eliminadas deste mercado, tão regulado e concorrido, que exige uma operação 

enxuta e de qualidade, facilmente percebida pelos clientes, que mudam para o 

concorrente, ou pela agência reguladora, que multa e penaliza. 

Uma única empresa ainda está planejando a implantação da Governança de 

TI, mas é importante registrar que, já despertou para as potencialidades que a 

Governança de TI trará e sua diretoria apoia este projeto estratégico. 

 

4.4.7.1 Avaliação das Unidades de Análises 

 

 Baseado nas entrevistas, análise de documentos e conversas informais 

durante as visitas, foi elaborado um quadro de avaliação de cada framework da 

Governança de TI nas empresas pesquisadas, possibilitando assim avaliar a 

utilização, evidência e auxílio destes frameworks.  



92 
 

 O autor avaliou as questões descritas no Quadro 10 abaixo, utilizando 

conceitos que variaram do “Não” ao “Muito”. 

Quadro 10: Questões avaliadas e conceitos. 

 
                Fonte: Elaboração própria. 

 

 Enquanto as entrevistas foram analisadas por tema, o Quadro 11 avalia as 

questões acima, cruzando: cada caso estudado versus cada tema estudado. 

Quadro 11: Avaliação interpretativa do autor 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 O Quadro 11, representa a avaliação interpretativa do autor em campo. Uma 

das características da abordagem qualitativa é levar em conta a interpretação 

do pesquisador. 

A classificação variou de uma operadora (Caso V) que recebeu apenas 01 

(um) conceito verde (Bom) e 07 (sete) amarelos (Regular), até a melhor operadora 

(Caso III) que recebeu 10 (dez) conceitos verdes (Bom ou Muito) e 05 (cinco) 

conceitos amarelos (Regular). 
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O Quadro 11 representa, uma avaliação considerada regular ou boa para a 

empresa que melhor aplica a Governança de TI e uma avaliação considerada 

insuficiente para a empresa que menos aplica Governança de TI. 

Estas avaliações refletem a realidade das operadoras visitadas pelo autor e 

são confirmadas pelos depoimentos dos gestores entrevistados. 

Considerando-se a operadoras que obteve o melhor conceito (Caso III) e a 

operadora que obteve o pior conceito (Caso V), podemos observar no Quadro 12, 

que a avaliação do autor em campo é compatível com o IDSS calculado pela ANS 

para estas operadoras em 2012 (dados relativos a 2011). A ANS ainda não divulgou 

o IDSS de 2013 com dados de 2012.  

Quadro 12: Comparativo da avaliação interpretativa com o IDSS. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

O Quadro 12 nos mostra que, operadoras com melhor nível de maturidade em 

Governança de TI, são bem avaliadas pela ANS, quanto aos indicadores (IDSS) de 

tecnologia. Então podemos concluir que, quanto melhor a Governança de TI, melhor 

será a avaliação da ANS. 

O IDSS varia na escala de 0 (zero) a 1 (um), mas só foram utilizados os 

indicadores que envolvem diretamente a TI, conforme descreve o Quadro 13 abaixo. 
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Quadro 13: Dimensões avaliadas do IDSS. 
 

 
  Fonte: Elaboração própria. 

 

  

ESTRUTURA/OPERAÇÃO

ENVIO DE DADOS

QUALIDADE CADASTRAL

Corresponde ao grau de cumprimento das obrigações periódicas das 

operadoras, quanto aos encaminhamentos devidos dos dados dos 

sistemas de informações: SIB, SIP, DIOPS,  dentro dos prazos 

estabelecidos

É uma medida da qualidade dos dados cadastrais de beneficiários 

de uma operadora, relativa aos campos de identificação do 

beneficiário e de identificação do plano ao qual está vinculado.

Afere as condições da oferta de rede de consultórios, hospitais, 

ambulatórios, laboratórios e centros diagnósticos oferecidos pelas 

operadoras de planos de saúde para o atendimento de seus 

beneficiários. Além disso, avalia o cumprimento das obrigações 

técnicas e cadastrais das operadoras junto a ANS
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CAPÍTULO V - CONCLUSÃO 

 

5.1 ADERÊNCIA AO MODELO PROPOSTO 

 

 Após a avaliação das unidades de análises, foi possível representar 

graficamente a aderência das empresas visitadas ao modelo proposto. 

 Quase todas as empresas pesquisadas tinham um nível de aderência média 

ou boa com pequenas variações, apenas uma empresa estava bem abaixo das 

demais. Foi utilizada uma legenda colorida para facilitar a visualização desta 

avaliação. 

 O Quadro 14 representa a legenda dos conceitos de aderência. 

Quadro 14: Níveis de aderência 

  
          Fonte: Elaboração própria. 

 O modelo proposto foi colorido com a legenda acima para representar o 

comparativo das operadoras com maior nível de aderência versus as operadoras 

com menor nível de aderência, resultando no Quadro 15 abaixo. 

Quadro 15: Aderência ao modelo proposto – Comparativo. 

 
 

Fonte: Elaboração própria. 

 O quadro acima ratifica a necessidade de muito trabalho, investimento e 

empenho para que estas operadoras melhorem os níveis de maturidade em 

Governança de TI, mesmo aquelas com melhores conceitos na avaliação.   
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5.2 CONCLUSÕES 

 

 Este trabalho de pesquisa buscou identificar e compreender a utilização da 

Governança de TI nas operadoras de planos de saúde no estado do Ceará. Com 

este objetivo foram estudados vários frameworks da Governança de TI, o setor da 

economia de planos de saúde, a agência reguladora (ANS) e as normas aplicadas 

neste contexto. 

 Após estudo bibliográfico, pesquisa de campo, entrevistas, consultas na WEB, 

avaliação de documentos, chegamos a estas conclusões: 

 - As operadoras atendem às demandas da ANS envolvendo TI. 

 - Quase todas as operadoras já utilizam a Governança de TI, mas com 

variados níveis de maturidade. Apenas uma não utiliza ainda. 

 - A Governança de TI auxilia no atendimento das normas da ANS, 

mesmo para aquelas operadoras que não utilizam todo potencial da 

Governança de TI. 

 - Todas operadoras pesquisadas precisam evoluir na implantação de 

processos ou frameworks da Governança de TI. 

 - A utilização da Governança de TI em sua plenitude poderá trazer 

controle, transparência e segurança no atendimento das normas da ANS, 

permitindo atender as normas com maior qualidade e planejamento. 

De maneira detalhada podemos ainda afirmar sobre os temas avaliados: 

Governança Corporativa 

Em todas as empresas pesquisadas a TI já participa da Governança 

Corporativa e das decisões estratégicas, mas a participação dos Comitês de 

Usuários de TI é fraca ou inexistente, afastando os usuários das decisões de TI.  

Os comitês de usuários deveriam ser os principais aliados da TI no 

atendimento das estratégias de negócio. A ausência destes comitês nas decisões de 

TI cria problemas de relacionamento entre as áreas de TI e áreas usuárias.  

Governança de TI 

Quatro das cinco empresas pesquisadas já implantaram a Governança de TI, 

mas com níveis variados de maturidade, estas organizações já planejam a 

ampliação desta governança. Somente uma operadora ainda está na fase de 

planejamento da implantação, muito atrasada em relação às demais. 
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Quem não aplica a Governança de TI tem grandes dificuldades na gestão dos 

recursos de TI, na atualização tecnológica e no atendimento às necessidades 

organizacionais.  

PMBOK 

Todas as empresas pesquisadas já utilizam o gerenciamento de portfólio e de 

projetos, com níveis bem avançados e com equipes treinadas ou em treinamento. 

Todos os gestores conhecem muito claramente as principais regras de priorização 

de projetos de TI aplicados em sua empresa. 

Este framework é bem utilizado nas empresas, um dos motivos detectados, é 

porque seus profissionais buscam particularmente conquistar as certificações, 

realizar cursos e especializações, do tipo MBA, nesta área, por ser uma habilidade e 

conhecimento relevante e requerido pelo mercado na avaliação dos profissionais de 

TI, garantido crescimento profissional e melhoria salarial. 

COBIT 

É o framework menos utilizado nas empresas avaliadas, provavelmente por 

exigir maior esforço e investimentos de implantação. Ainda assim, a maioria das 

empresas já utiliza a gestão dos indicadores de TI, painel de bordo e gestão à vista, 

oriundas deste framework.  

 A implantação deste framework é o que exige maior maturidade e esforço das 

empresas, este setor da economia ainda tem muito para evoluir em outras áreas, 

processos e maturidade das equipes, para criar um ambiente propício para sua 

implantação.  

ITIL 

O Gerenciamento da Infraestrutura de TI provavelmente foi o primeiro grande 

framework da Governança de TI a ser implantado nas empresas pesquisadas. É 

também o que tem o maior número de profissionais certificados. Quase todas as 

operadoras já possuem maturidade acima da média neste tema, exceto uma 

operadora, que ainda está planejando a implantação. 

Este é um framework básico que todas as operadoras já deveriam estar 

usando. Empresas de menor porte, de outros setores da economia, já utilizam, pois 

tem custo baixo de implantação e treinamento das equipes. 

É inaceitável, que empresas que atuam neste setor da economia, tão 

dependente da tecnologia, não gerenciem corretamente e com qualidade, seus 

recursos de infraestrutura de TI. 
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SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

Todas as empresas aplicam de alguma maneira, processos visando gerar 

segurança da informação, mas nenhuma implantou as normas NBR 27001 e 27002 

estudadas no referencial bibliográfico. As normas NBR ISO/IEC poderiam trazer 

maiores garantias na segurança da informação destas empresas. 

É um tema crítico, importante e muito cobrado pela ANS. Nas visitas de 

campo foram detectados erros básicos e graves, como a porta aberta de um 

Datacenter, acessível por qualquer pessoa dentro do prédio, e um Datacenter 

backup que está localizado no mesmo endereço do Datacenter principal. 

Registrei ainda, depoimento de acessos indevidos aos sistemas das 

operadoras, realizados por ex-funcionários, durante o período de desligamento do 

funcionário, erro básico de segurança. 

 Concluindo, a Governança de TI está presente e, de fato ajuda estas 

empresas no atendimento das normas da ANS, porém precisa evoluir muito, 

principalmente envolvendo mais os usuários, tornando os processos de TI auditáveis 

e profissionalizando a segurança da informação. 

  

5.3  RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES 

  

 Apesar da representatividade dos casos pesquisados, recomenda-se, para 

ganhar maior sustentação nas conclusões, estender esta pesquisa para operadoras 

de outros estados do mesmo porte ou maiores, garantindo assim a confirmação dos 

dados em outras praças. Este novo enfoque permitiria ainda a comparação da 

Governança de TI entre estados da federação. 

 Seria também de grande valor, estudar a percepção da agência reguladora 

quanto à Governança de TI das OPS, isto traria para academia, uma visão nova e 

na posição inversa, do regulador para o regulado. Este tipo de pesquisa traria 

informações valiosas para as operadoras. 

 Caberia ainda, estudar a Governança de TI nestas organizações, para avaliar 

os benefícios destes frameworks no apoio aos processos comerciais e operacionais 

imprescindíveis para este setor da economia. 

 Recomenda-se ainda a aplicação desta pesquisa em outros setores da 

economia com grandes agências reguladoras, como: Telecomunicações, 

Distribuição de Energia, Educação, entre outras. Essa oportunidade traria uma nova 
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visão para a academia sobre a Governança de TI e suas obrigações legais, podendo 

assim, resultar em comparações intersetores. 

 Para as empresas pesquisadas e demais organizações do setor estudado, 

sugere-se avaliar a qualidade dos processos de TI, envolver os usuários nas 

decisões estratégicas de TI e rever quais os frameworks da Governança de TI 

podem ajudar na gestão destes recursos, tão caros e imprescindíveis para as 

organizações modernas. 

Em qualquer setor da economia, os ativos e demandas de TI continuarão 

crescendo. A Governança de TI e seus frameworks expressam as melhores práticas, 

dos melhores profissionais e das melhores organizações mundiais. É muito 

conhecimento valioso e disponível, que deve ser utilizado com sabedoria para a 

evolução e crescimento das organizações.  
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APÊNDICE A - CARTA-CONVITE DE PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA 
CIENTÍFICA 

 
 

 
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

                      Rio de Janeiro-RJ 
 

 
MADE – MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO 

 
CARTA-CONVITE DE PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA CIENTÍFICA 
 

Temos a honra de convidar sua empresa a participar da pesquisa 

Governança de TI em Operadoras de Plano de Saúde que investiga o impacto da 

TI no atendimento às normas da ANS. A participação de sua empresa é de grande 

importância para os estudos nesta área e os resultados desta pesquisa permitirão 

uma melhor compreensão científica das estratégias de TI neste setor da economia. 

Suas respostas receberão tratamento científico e estarão sob total sigilo, como é de 

praxe em pesquisas científicas a identidade de sua empresa e dos entrevistados 

serão preservadas. 

 

Por gentileza confirmar previamente a participação de sua empresa através 

do e-mail wellington@tecsist.com, para que possamos combinar os detalhes da 

entrevista com antecedência.  

 

Desde já agradecemos a disponibilidade e participação. 

Atenciosamente, 

 

   Rio de Janeiro, 03 de maio de 2013. 
 
 
 

Wellington Sousa Aguiar 
Mestrando em Administração e Desenvolvimento Estratégico 

UNESA – RJ 
 
 
 
 

Prof. Dr. Antônio Augusto 
Gonçalves 

Orientador do Mestrado em Administração e Desenvolvimento Estratégico 

UNESA – RJ 
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APÊNDICE B - TERMO DE COMPROMISSO DE SIGILO 
 
 

 

 
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

                        Rio de Janeiro-RJ 
 
 

 
MADE – MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO 

 
TERMO DE COMPROMISSO DE SIGILO 

 
Eu, WELLINGTON SOUSA AGUIAR, brasileiro, casado, pesquisador 

mestrando, portador da identidade Nº 92020008947 SSP-CE, CPF 208885703-68, 

residente e domiciliado na cidade de Fortaleza-CE. Venho através deste termo, 

comprometer-me a não associar ou relacionar, direta ou indiretamente, de forma 

escrita, verbal ou de qualquer outra forma, o nome da empresa NOME DA 

OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE ou dos seus colaboradores à minha pesquisa 

de mestrado em ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA E DESENVOLVIMENTO 

EMPRESARIAL da UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ – RJ seja durante e/ou após 

a sua realização. 

 

   Fortaleza, 03 de maio de 2013. 
 
 
 
 
 

Wellington Sousa Aguiar 
Mestrando em Administração e Desenvolvimento Estratégico 

UNESA – RJ 
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APÊNDICE C – CADASTRO DO ENTREVISTADO 
 

 
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 
              Rio de Janeiro-RJ 

 
 

 
MADE – MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO 

 

CADASTRO DO ENTREVISTADO 
 

NOME COMPLETO 

CARGO TEMPO NO CARGO TEMPO NA EMPRESA 

FORMAÇÃO (GRADUAÇÃO) 

FORMAÇÃO (PÓS-GRADUAÇÃO) 

OUTRAS FORMAÇÕES (Mestrado, Doutorado, Pós-doutorado, etc.). 

 
 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

ÁREA DE ATUAÇÃO 

(    ) TI     (    ) ÁREA USUÁRIA 

PARTICIPA DA PRIORIZAÇÃO DOS PROJETOS DE TI? 

(    ) SIM     (    ) NÃO  

UTILIZA A GOVERNANÇA DE TI? (somente para gestores de TI) 

(    ) DIRETAMENTE     (    ) INDIRETAMENTE      (    ) NÃO UTILIZA  

PARTICIPA DO ATENDIMENTO ÀS NORMAS DA ANS? 

(    ) DIRETAMENTE     (    ) INDIRETAMENTE      (    ) NÃO PARTICIPA 

QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS SOB SUA LIDERANÇA  

 
 

_________________________, ___________ DE ________________________ 2013 
 
 
 

__________________________________________________________ 
Assinatura 
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APÊNDICE D – ROTEIRO PARA CONDUÇÃO DA ENTREVISTA DO GESTOR DE 
TI 

 

MADE – MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO 
 

ROTEIRO PARA CONDUÇÃO DA ENTREVISTA DO GESTOR DE TI 
 
 

GOVERNANÇA 

CORPORATIVA 

A área de TI participa de Governança Corporativa da 

empresa ? De que maneira ? Há quanto tempo ?    

Existe algum comitê de usuário de TI ou de investimentos 

em TI na empresa ? Qual a sua importância e principais 

atividades ? 

GOVERNANÇA DE 

TI 

Existe uma estratégia de Governança de TI implantada na 

empresa ? ou em implantação ? ou para planejamento 

futuro ? O que a organização espera desta Governança ? 

PMBOK 

Como a TI gerencia o portfólio de projetos ? Utiliza alguma 

técnica conhecida ? Quais os critérios de seleção e 

priorização ? 

Como a TI gerencia os seus projetos ? Utiliza alguma 

técnica conhecida ? Que resultados tem alcançado ? Tem 

contribuído para o atendimento das demandas da ANS 

envolvendo TI ? 

COBIT 

Como a TI gerencia seus recursos e processos internos ? 

Utiliza alguma técnica conhecida ? Acompanha indicadores 

de TI ? quais ? 

ITIL 

Como a TI gerencia a infraestrutura, portfólio e catálogo de 

serviços ? Utiliza o ITIL ? Está automatizado ? Tem 

contribuído para o atendimento das demandas ANS ?  

SEGURANÇA DE 

INFORMAÇÃO 

Como a TI protege os dados dos clientes e da empresa ? 

Utiliza algum padrão de segurança ? 
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APÊNDICE E - ROTEIRO PARA CONDUÇÃO DA ENTREVISTA DO GESTOR 
USUÁRIO DE TI 

 
 

MADE – MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO 
 

ROTEIRO PARA CONDUÇÃO DA ENTREVISTA DO GESTOR USUÁRIO DE TI 
 

GOVERNANÇA 

CORPORATIVA 

Como a área de TI participa de Governança Corporativa da 

empresa ?  

Existe algum comitê de usuários de TI ou de investimentos em 

TI na empresa ? Qual a sua importância e principais atividades 

?  

GOVERNANÇA 

DE TI 

Existe uma estratégia de Governança de TI implantada na 

empresa ? ou em implantação ? Como você percebe isso ? 

PMBOK 

Como a TI gerencia o portfólio de projetos ?  

Quais os critérios de seleção e priorização de projetos de TI ? 

Como a TI gerencia os seus projetos ?  

Utiliza alguma metodologia ? Que resultados tem alcançado ?  

Tem contribuído para o atendimento das demandas da ANS ? 

COBIT 

Existe acompanhamento de indicadores de TI ? 

Estes indicadores fazem parte do painel de indicadores 

corporativo ? 

Como você percebe estes indicadores ?  

ITIL 

Como a TI gerencia os serviços e manutenções solicitadas ?  

Você utiliza alguma ferramenta automatizada de solicitação e 

acompanhamento das suas demandas ?  

Isso tem contribuído para o atendimento das demandas ANS ?  

SEGURANÇA DE 

INFORMAÇÃO 

Como você avalia a proteção dos dados dos clientes e da 

empresa ?  

Como você avalia a TI no atendimento do envio de 

informações para a ANS ? 

 

 


