
 

 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - RA Nº 00106/2017 

 
 

Aprova as Políticas de Tecnologia da Informação, 
de Segurança da Informação e de Gestão de 
Riscos do Tribunal e dá outras providências.  

 

 

 

 O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais,  

    

 Considerando a necessidade de garantir que as ações da Tecnologia da Informação 

estejam totalmente alinhadas aos objetivos e às metas da organização, definidos no Plano 

Estratégico Institucional; 

 

 Considerando que as Políticas Tecnologia da Informação, de Segurança da Informação e 

de Gestão de Riscos constituem um conjunto de ferramentas e técnicas que objetivam a 

construção das diretrizes para ações institucionais ao longo do tempo, as quais visam estruturar 

estratégica, tática e operacionalmente os sistemas de informação e a infraestrutura de TI para o 

atendimento das metas e objetivos definidos pela instituição; 

 

RESOLVE: 

 

 

 Art.1° - Aprovar as Polítias de Tecnologia da Informação, de Segurança da Informação e 

de Gestão de Riscos, contidas respectivamente nos Anexos I, II e III desta Resolução; 

 Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim Eletrônico do 

TCM.  

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em Goiânia, aos  

 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 12 de julho de 

2017. 



Política da Tecnologia da Informação 

Rua 68, Nº 727 – Centro – Fone: 3216-6000 – Fax: 3225-0525 – CEP:74055-100 – Goiânia – Goiás. 

  www.tcm.go.gov.br 

 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
 

Relator: Daniel Augusto Goulart. 
 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 

Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Maria Teresa Garrido Santos, Cons. 

Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. Sebastião Monteiro Guimarães Filho, Cons. Valcenôr 

Braz de Queiroz, Cons. Sub. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. Maurício Oliveira 

Azevedo e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador José Gustavo 

Athayde. 

 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons. Daniel Augusto Goulart: Cons. Sebastião Monteiro Guimarães 

Filho, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Maria 

Teresa Garrido Santos, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. Valcenôr Braz de 

Queiroz. 
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Apresentação 
O presente documento constitui-se na reformulação da Política de Tecnologia da Informação 

proposta em 2009 por ocasião da contratação de consultoria especializada no âmbito do PROMOEX 

para o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCMGO). 

Trata-se de um documento que visa essencialmente expor as etapas da Política, juntamente com 

suas diretrizes para assegurar que os objetivos e as metas de TI do TCMGO estejam alinhados ao 

Plano Estratégico Institucional aprovado pelo Tribunal para o período 2014/2020. 

 

Tal exposição está estruturada de acordo com os seguintes tópicos: 

 

Contextualização da Política de TI: aborda tópicos como conceito, objetivos e benefícios, como deve 

ser a Política e seu acompanhamento, bem como as suas etapas. Estes tópicos são relevantes para a 

contextualização do presente documento. 

 

 Política de TI para o TCMGO: contém as etapas e as diretrizes da Política 
reformulada para o TCMGO. 
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COBIT – Control Objectives for Information and Related Technology 

TCMGO – Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás 

TI – Tecnologia da Informação 

SINFO – Superintendência de Informática 
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1. Contextualização da Política de TI 

 

1.1 Conceito de Política de TI 

A Política de Tecnologia da Informação, é entendida e percebida como sendo um instrumento 

indispensável para a tomada de decisão nas organizações. Entre suas finalidades principais encontra-

se a de garantir que as metas e objetivos da Tecnologia da Informação estejam totalmente 

vinculadas aos objetivos do negócio e as metas da organização e, em função disto, necessita estar 

alinhada com o plano estratégico formulado. 

Constitui-se num conjunto de ferramentas e técnicas que possibilitam a definição de estratégias de 

ação ao longo de um período, sendo um processo dinâmico e interativo que busca estruturar 

estratégica, tática e operacionalmente os sistemas de informação e a infraestrutura de TI, os quais 

são aspectos necessários para o atendimento das ações, decisões e respectivos processos da 

organização.  

Esta política difere do antigo PDI – Plano Diretor de Informática, pois decide o direcionamento da 

organização e identifica os recursos de TI que serão necessários para suportar as decisões 

corporativas. 

 

1.2 Objetivos da Política de Tecnologia da Informação 

A Política de Tecnologia da Informação tem como objetivos: 

 Complementar o plano estratégico da organização, de maneira que a estratégia de 
informação e a estratégia de negócio da organização estejam alinhadas. 

 Elaborar um plano de construção e desenvolvimento de aplicações que corresponda 
às necessidades e prioridades das informações. 

 Definir a Gestão de Informação de maneira organizada e eficiente. 

 Avaliar e analisar a eficiência e eficácia das aplicações. 

 Identificar os dados considerados fundamentais para a organização e uma base para 
a sua análise e controle. 

 Analisar os impactos referentes à utilização de novas tecnologias de informação em 
toda a organização. 



      
 
 

 

 

 

 

 

NM 

 

1.3 Benefícios da Política de Tecnologia da Informação 

A Política de Tecnologia da Informação fornece benefícios para as organizações que o aplicam, entre 

eles: 

Subsídio para o planejamento da estrutura de TI, inclusive para as estimativas de orçamentos. 

 Visão atualizada da TI, podendo compará-la a cenários alternativos de modo que o 
retorno dos investimentos realizados ou futuros possam ser otimizados. 

 Auxílio na identificação do impacto das tecnologias de informação no desempenho 
da organização.  

 Capacidade para tomar decisões com segurança sobre modificações, melhorias ou 
acréscimos na estrutura de TI. 

 Possibilidade de utilização de tecnologias de informação entre todos os setores da 
organização. 

 Alocação adequada dos funcionários da organização, não sendo necessário alocar 
tempo na solução de problemas de TI, por exemplo. 

 Alinhamento da estratégia de negócio com a estratégia de TI. 
 

1.4 Como deve ser a Política de Tecnologia da Informação 

A Política de Tecnologia da Informação deve, todavia não se restringindo somente á: 

 Ser um documento escrito, publicado e divulgado para toda a organização. 

 Abranger ambientes internos e externos, relacionados à área de TI. 

 Estabelecer indicadores de desempenho, em conformidade com os objetivos 
estratégicos da área de TI. 

 Ser elaborado utilizando métodos e técnicas reconhecidas no mercado. 

 Ser acompanhado e avaliado periodicamente. 
 

1.5 Como deve ser o acompanhamento da Política de Tecnologia da Informação 

É necessário que a Política de Tecnologia da Informação delegue seu acompanhamento a algum setor 

ou comitê da organização, a fim de sugerir avaliações e revisões periódicas. Desta maneira, a Política 

não é um documento finalizado. 

A missão do acompanhamento da Política é verificar o que foi implementado, o que não foi e porquê 

e ainda, identificar os pontos que não puderam ser cobertos pela tal política.  

 

1.6 Etapas da Política de Tecnologia da Informação 
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Via de regra o processo de estabelecimento de uma Política de Tecnologia da Informação envolve-se 

com a realização de etapas que visam possibilitar a percepção em referência ao ambiente da 

organização, assim como a formulação de proposições. Entre estas etapas estão:  

 Levantamento genérico da organização e seus dados; 

 Situação atual da Área de Informática e dos Sistemas existentes; 

 Proposição de um novo modelo de gestão; 

 Recursos Orçamentários e Financeiros; 

 Análise de riscos: Benefícios e Impactos da não execução da Política; 

 Programação das ações e responsabilidades; 

 Implementação, Avaliação e Acompanhamento do Projeto.  

 
As etapas detalhadas da Política podem ser observadas na Figura 1, a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Etapas da Política 
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2. Política de TI para o TCMGO 

 

 

A reformulação de uma Política de Tecnologia da Informação para o TCMGO representa a 

concretização de um conjunto de ações estruturantes assumidas pela Presidência, a partir da 

percepção de que o impacto da tecnologia da informação no gerenciamento dos negócios é um 

elemento-chave e se concentra no alinhamento estratégico e estruturante do negócio. Desta 

maneira, oportuniza que o plano estratégico do Tribunal, alinhado com a Política ora sendo 

estabelecido, sejam considerados como poderosas ferramentas para lidar com situações de 

mudanças, merecendo apreciação como um importante instrumento de gestão. 

A Política é aplicável às informações sob gestão do TCMGO no período de 2017 a 2020, que podem 

existir de várias maneiras, escrito em papel, armazenado ou transmitido por meios eletrônicos.  Seja 

qual for a forma apresentada ou o meio através do qual a informação seja apresentada ou 

compartilhada, ela deverá estar sempre protegida adequadamente e de acordo com controles 

definidos. 

Convém que o documento da política seja aprovado pela direção, publicado e comunicado a todos os 

funcionários e partes externas relevantes. Desta forma, ela deve ser conhecida e obedecida por 

todos os usuários que utilizam os recursos de processamento da informação do TCMGO, sendo de 

responsabilidade de cada um o seu cumprimento. Caso seja publicada fora da organização, é 

necessário que sejam tomados os devidos cuidados para não revelar informações importantes ou 

consideradas confidenciais pela organização. 

A Política é composta por um conjunto de áreas de atuação. No âmbito da Política de Tecnologia da 

Informação Proposta, estas áreas serão detalhadas em diversos produtos, a citar: Identificação do 

cenário e levantamento das necessidades, Arquitetura de Referência, Sistemas de Informação, Plano 

de Investimento em TI, entre outras para, a partir disto, implementar a Política no TCMGO, para fins 

de garantir e institucionalizar o uso do mesmo no âmbito do Tribunal. 

 

2.1 Fluxo da Área de TI do TCMGO sob a luz da Política Proposta 

 

A Política reformulada ocorrerá de maneira intrínseca ao fluxo de trabalho relacionado à área de TI 

do TCMGO, o qual inclui o recebimento das demandas, execução e fornecimento dos serviços. De um 

modo geral, as áreas do TCMGO enviam suas demandas à Área de Tecnologia da Informação do 

TCMGO, devendo passar pelas etapas de Planejar e Organizar, Adquirir ou Implementar, Entregar e 

Suportar e Monitorar e Avaliar (condizentes com as quatro dimensões apresentadas pelo COBIT). Ao 

final, a demanda é devolvida à área solicitante sob a forma de serviços prestados, conforme imagem 

abaixo: 
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Figura 2 – Etapas da Política 

 

Na dimensão Planejar e Organizar ocorre o recebimento das demandas que foram enviadas pelas 

áreas do TCMGO. A identificação das demandas será por meio dos processos de trabalho de 

Planejamento e Avaliação das Ações de TI. Assim, serão levantadas, priorizadas e atendidas conforme 

estabelecido nos referidos processos. O atendimento às demandas será detalhado no fluxo de 

trabalho homônimo, que se encontra em revisão. 

Após o recebimento da demanda, é necessário analisar se a mesma se trata de uma implementação 

ou de uma aquisição, conforme imagem abaixo. Caso seja uma demanda de implementação, é 

necessário seguir os procedimentos de planejamento de projeto, que incluem: 

 Definir e utilizar o ciclo de vida; 

 Definir e utilizar a arquitetura que será utilizada; 

 Definir e utilizar o direcionamento tecnológico; 

 Definir e gerenciar investimento em TI; 

 Definir e gerenciar recursos humanos; 

 Avaliar e gerenciar riscos. 
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Figura 3 – Etapas da Política 

 

Definir e Utilizar o Ciclo de Vida 

Primeiramente é necessário definir o ciclo de vida a ser utilizado. Para auxiliar nessa definição será 

desenvolvido um documento específico, Relatório de Quantitativos Mínimos de Servidores e 

Atribuições do TCMGO que apresentará as fases e ciclos adotados no Scrum, metodologia ágil 

sugerida para o processo de desenvolvimento de software do TCMGO. O Scrum é composto de três 

fases, Pre-Game, Game e Pos-Game. A primeira é subdividida em duas subfases, Planejamento e 

Arquitetura, a segunda é dividida em ciclos mensais conhecidos como Sprints e a terceira 

fase trata da conclusão e entrega do software. Essa metodologia é capaz de atender as 
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necessidades da área de TI do TCMGO de forma rápida, eficaz e eficiente, sendo um instrumento 

auxiliar ao gerenciamento de tempo do projeto. 

 

Definir e Utilizar a Arquitetura de Referência 

 

É necessário definir a arquitetura de referência para o TCMGO, por meio do Relatório sobre 

Arquitetura de Referência. Este, visa desenvolver um padrão ou conjunto de padrões de arquitetura 

predefinido para resolver um determinado problema em um contexto específico. A arquitetura de 

referência deverá enfatizar os pontos fortes dos sistemas do Tribunal e amenizar os pontos fracos. 

Sendo assim, serão buscadas tecnologias referentes à programação em camadas, encapsulamento 

das aplicações/funcionalidades, integração entre sistemas fora da camada de banco de dados, 

implementação de uma Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) e embasamento nos conceitos de 

Barramento de Serviços Corporativos (ESB). 

 

Definir e Utilizar o Direcionamento Tecnológico 

 

É necessário definir uma Política para Matriz Tecnológica, cuja finalidade é prover soluções seguras, 

eficazes e consistentes para o ambiente tecnológico. Nesta, são definidas as tecnologias que devem 

ser utilizadas e formas de migrações e contingências. 

As diretrizes propostas neste documento estão sujeitas a contínuas modificações, devendo ser 

periodicamente revisadas e atualizadas. Qualquer nova modificação das normas atuais, os usuários 

deverão ser informados em tempo hábil.  

Convém que as seguintes diretrizes sejam incluídas na Política de Matriz Tecnológica: 

 Definir o objetivo da Política de Matriz Tecnológica. 

 Definir arquitetura para as estações de trabalho e servidores. 

 Definir configurações básicas de hardware para as estações de trabalho e 

servidores. 

 Definir plataforma tecnológica para as estações de trabalho e servidores. 

 Destinar servidores para banco de dados, testes, arquivos e Internet. 

 Definir Sistema Gerenciador de Banco de Dados. 

 Definir software servidor de e-mail. 

 Definir metodologia de desenvolvimento de sistemas, tais como, análise estruturada 

ou UML. 
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 Definir ferramentas CASE (Computer-Aided Software Engineering). 

 Definir linguagens de desenvolvimento. 

 Definir bibliotecas padrões. 

 Definir configurações básicas de software para as estações de trabalho. 

 Definir estratégias de migração de dados. 

 Definir estratégias de migração de plataforma tecnológica. 

 Definir estratégias de integração de dados. 

 Definir estratégias de contingência. 

 Definir estrutura de redes. 

 

Definir e Gerenciar Investimento em TI 

 

Para gerenciar investimentos em TI, é necessário elaborar primeiramente um plano de investimento 

visando expor as principais necessidades que implicam em investimentos para o TCMGO. 

 

Definir e Gerenciar Recursos Humanos 

Para esta atividade há um documento específico, Relatório Quantitativos Mínimos de Servidores e 

Atribuições. Este visa propor um quadro funcional para a área de TI do TCMGO, por meio de 

diretrizes que auxiliarão na estruturação e organização da mesma. O quadro funcional recomendado 

para a área de TI será baseado nas práticas sugeridas pelo CobiT e pelo Scrum, contendo uma síntese 

das atribuições identificadas como sendo necessárias para a área de TI do TCMGO e as 

responsabilidades dos papéis propostos.  

 

Avaliar e Gerenciar Riscos 

O documento Planejamento de Resposta aos Riscos auxiliará a avaliação e o gerenciamento dos 

riscos visando uma sistemática de gerenciamento de riscos inerentes à segurança da informação do 

TCMGO. Tal sistemática será baseada no Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos 

(Guia PMBOK). Serão apresentados os aspectos relacionados ao processo do gerenciamento de 

riscos, sendo cada um deles dividido em três etapas: entradas, ferramentas e técnicas e ainda, 

saídas. Nas entradas serão abordados os documentos necessários para inicializar o processo de 

análise de riscos da etapa em que a organização se encontra, nas ferramentas e técnicas serão 

apresentados métodos que devem ser aplicados na análise feita dos documentos de entrada e nas 

saídas serão abordados os documentos de pós análise das ferramentas técnicas. 
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Caso a demanda seja classificada como aquisição, é necessário seguir os seguintes procedimentos: 

 Definir e gerenciar Investimento em TI; 

 Definir e utilizar Política de Aquisição. 

 

Definir e utilizar a Política de Aquisição 

 

Para facilitar a elaboração de editais técnicos e apoiar no processo de aquisição de tecnologias da 

informação do TCMGO, é necessário definir uma Política de Aquisição. As diretrizes propostas para a 

Política serão baseadas na norma IN SLTI 04/2008 e estão sujeitas a contínuas modificações, devendo 

ser periodicamente revisadas e atualizadas. Conforme necessidade, novas diretrizes deverão ser 

criadas e adaptadas à realidade sendo que qualquer nova modificação das normas atuais, os usuários 

deverão ser informados em tempo hábil.  

Convém que as seguintes diretrizes sejam incluídas na Política de Aquisição: 

 Elaborar a Análise de Viabilidade da Contratação, abrangendo entre elas: 

o Avaliação da necessidade por parte do requisitante do serviço. 

o Motivação da contratação por parte do requisitante do serviço. 

o Especificação dos requisitos. 

o Identificação e justificativa das soluções. 

o Treinamento, caso necessário. 

 Elaborar o Plano de Sustentação, abrangendo:  

o Segurança da informação. 

o Recursos materiais e humanos. 

o Transferência de conhecimento. 

o Transição contratual. 

o Continuidade dos serviços em eventual interrupção contratual. 

 Elaborar a Estratégia de Contratação, abrangendo entre elas: 

o Tipo de serviço. 

o Critérios de mensuração dos serviços prestados. 

o Metodologia de avaliação das especificações funcionais e da qualidade dos 
serviços prestados. 

o Estimativa do volume de serviços demandados. 
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o Normas para serem aplicadas em casos de multas e demais sanções 
administrativas. 

o Direitos autorais e de propriedade intelectual. 

o Termo de compromisso. 

o Cronograma de execução física e financeira. 

o Forma de pagamento. 

o Formas de comunicação. 

o Formas de documentação. 

 Elaborar a Análise de Riscos, incluindo entre outros aspectos: 

o Principais riscos. 

o Ações a serem tomadas para amenizar ou eliminar as chances de ocorrência 
do risco. 

o Ações de contingência a serem tomadas caso o risco se consolide. 

o Responsáveis pelas ações de prevenção dos riscos e dos procedimentos de 
contingência. 

 Assegurar a garantia dos serviços prestados.   

 

Após concluir a dimensão Planejar e Organizar, é necessário seguir o fluxo na próxima dimensão, 

Adquirir ou Implementar, conforme imagem abaixo. Caso a demanda seja de implementação é 

necessário realizar os seguintes procedimentos, não necessariamente nesta ordem: 

 Utilizar Método de Desenvolvimento; 

 Definir e utilizar Modelo de Dados; 

 Monitorar Riscos; 

 Gerenciar o Projeto; 

 Definir e utilizar Política de Gerência de Configuração. 
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Figura 4 – Etapas da Política 

 

Utilizar Método de Desenvolvimento 

 

Para o processo de desenvolvimento de software do TCMGO, será utilizada a metodologia ágil Scrum. 

Esta é abordada no documento  Relatório de Quantitativos Mínimos de Servidores e 

Atribuições. 
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Esta metodologia consiste em um conjunto de práticas que possibilitam um desenvolvimento rápido, 

eficiente e com qualidade mesmo em ambientes com constantes mudanças de necessidades. 

 

Definir e Utilizar Modelo de Dados 

 

Para esta atividade será desenvolvido um documento específico, Modelo da Base de Dados. Este visa 

desenvolver um modelo de dados que sirva de referência para o Projeto TCMGO, auxiliando na 

identificação das necessidades de integrações entre os Sistemas. O modelo de referência para o 

modelo de dados do Projeto TCMGO será baseado no documento “Diagramas dos Sistemas de 

Informação” e desenvolvido no nível de visão, ou seja, no mais alto nível de abstração de dados e o 

modelo adotado será o modelo Entidade-Relacionamento (E-R).  

 

Monitorar Riscos 

 

Para monitorar os riscos relacionados aos sistemas de informação do TCMGO será utilizada a 

sistemática de gerenciamento de riscos a ser definida no documento Planejamento de Resposta aos 

Riscos.  

 

Gerenciar Projeto 

 

Para gerenciar projetos, e consequentemente a sua qualidade, será necessário um modelo de gestão 

para expor os principais aspectos relacionados à Gestão da Tecnologia da Informação do TCMGO.  

O modelo de gestão de TI proposto para o TCMGO será baseado no COBIT (Control Objectives for 

Information and Related Technology), pois este é o mais aderente ao TCMGO e é focado em 

negócios, orientado a processos, baseado em controles e acompanhamentos por medições. 

Para os quatros domínios do COBIT, Planejar e Organizar, Adquirir e Implementar, Entregar e dar 

Suporte e Monitorar e Avaliar, serão elencados os processos vinculados ao TCMGO. 

 

 

Definir e Utilizar Política de Gerência de Configuração 
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Esta atividade define as diretrizes da Política de Gerência de Configuração do TCMGO, e tem por 

finalidade definir como deve ser a execução das atividades de gerência de configuração de software, 

qual o momento adequado e os responsáveis por sua execução. O objetivo da Política de Gerência de 

Configuração é apoiar o desenvolvimento de software, por meio do controle de versão, de mudanças 

e de auditorias constantes. 

As diretrizes propostas nesta Política estão sujeitas a contínuas modificações, devendo ser 

periodicamente revisadas e atualizadas. Qualquer nova modificação das normas atuais, os usuários 

deverão ser informados em tempo hábil.  

Convém que as seguintes diretrizes sejam incluídas na Política de Gerência de Configuração: 

 Definir os objetivos da Política de Gerência de Configuração. 

 Definir os itens de configuração, tais como: 

o Especificação do Sistema. 

o Plano de Projeto do Software. 

o Requisitos  

 Especificação dos Requisitos de Software; 

 Protótipo executável ou "em papel". 

o Manual Preliminar do Usuário. 

o Especificação de Projeto:  

 Descrição do projeto de dados; 

 Descrições do projeto arquitetural; 

 Descrições do projeto modular; 

 Descrições do projeto de interfaces; 

 Descrições de objetos (no caso do uso da metodologia OO). 

o Listagem do código-fonte. 

o Teste de Software/Sistema:  

 Plano e Procedimentos de Testes; 

 Casos de teste e resultados registrados. 

o Manuais Operacionais e de Instalação. 

o Programa Executável:  

 Módulos; 

 Módulos interligados. 

o Descrição do Banco de Dados:  

 Esquema e estrutura de arquivo; 

 Conteúdo inicial. 
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o Manual Feito de Acordo com o Usuário. 

o Documentos de Manutenção:  

 Relatórios de problemas de software; 

 Solicitações de manutenção; 

 Pedidos de mudança de engenharia. 

o Padrões e procedimentos para engenharia de software. 

 Definir papéis para os responsáveis pelos procedimentos de gestão de configuração. 

 Definir procedimento de identificação dos itens de configuração, podendo ser da 

seguinte forma: 

o ID do Projeto-SSS.CCCC-999-vNN_Nome do Item de Configuração 
Onde: 

 ID do Projeto: identificação do centro de custo/contrato 

 SSS: identificação do departamento/setor do documento 

 CCCC: identificação da classe do documento 

 999: identificação do número sequencial do documento a partir de 001 

 NN: número indicativo da versão do documento a partir de 0  

 Nome do Item de Configuração: identificação do nome do item de 
configuração 

 

 Estabelecer os campos que devem contar no histórico dos itens de configuração, tais 

como, data de criação/atualização, descrição da mudança ocorrida, responsável, 

versão do documento, descrição da mudança ocorrida, entre outros. 

 Estabelecer situações em que os itens de configuração poderão ser modificados. 

 Definir política de criação de baselines, tais como, definir marcos de criação de 

baselines e procedimentos de identificação das mesmas. 

 Definir procedimentos de auditoria das baselines. 

 Assegurar que as auditorias das baselines estão sendo realizadas de acordo com o 

procedimento e se estão eficazes. 

 Definir ferramentas para realizar o controle de mudanças e versões dos artefatos do 

projeto. 

 Definir a estrutura do banco de dados de configuração. 

Caso a demanda seja classificada como aquisição, é necessário seguir os seguintes procedimentos: 

 Gerenciar Investimento em TI 
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 Consultar Política de Aquisição 

 

Utilizar Política de Aquisição 

 

É necessário consultar a Política de Aquisição definida na dimensão anterior e seguir as diretrizes 

impostas.   

Após concluir a dimensão Adquirir ou Implementar, é necessário seguir o fluxo na próxima dimensão, 

Entregar e Suportar, conforme imagem abaixo. Tanto para implementação quanto para aquisição é 

necessário realizar os seguintes procedimentos, não necessariamente nesta ordem: 

 Definir e utilizar Política de Comunicação; 

 Definir e utilizar Política de Segurança; 

 Definir e utilizar Política de Uso da Rede; 

 Definir e utilizar Política de Treinamento; 

 Definir e utilizar Política de Atendimento de Solicitações Internas. 
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 Figura 5 – Etapas da Política 

 

Definir e Utilizar a Política de Comunicação 

 

Esta atividade define as diretrizes da Política de Comunicação do TCMGO, visando um conjunto de 

métodos e técnicas para informar, conscientizar, mobilizar, motivar e transformar a comunicação 

interna e externa da organização. Esta Política é uma maneira eficaz para combater os rumores, 

principalmente aqueles que surgem dentro da organização, e a estimular o envolvimento de todos 

nos assuntos da organização. Portanto, tem como objetivo garantir uma comunicação eficiente e 

eficaz e instaurar um clima de confiança entre todos os envolvidos no TCMGO.  
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As diretrizes propostas neste documento estão sujeitas a contínuas modificações, devendo ser 

periodicamente revisadas e atualizadas. Qualquer nova modificação das normas atuais, os usuários 

deverão ser informados em tempo hábil.  

Convém que as seguintes diretrizes sejam incluídas na Política de Comunicação:  

 Definir os objetivos da Política de Comunicação. 

 Definir o papel da comunicação. 

 Definir um organograma da organização, a fim de auxiliar no processo de 

comunicação. 

 Definir canais eficazes para a comunicação interna e externa, tais como, intranet, e-

mails, manual do colaborador, jornais, revistas, entre outros. 

 Definir a periodicidade da divulgação das informações, caso necessário. 

 Definir como deve ser a relação com o público interno. 

 Definir como deve ser a relação com o público externo. 

 Definir o uso ou não das ferramentas de comunicação. 

 Definir normas para utilização das ferramentas de comunicação. 

 Definir se haverá monitoramento das ferramentas de comunicação para fins de 

auditoria. 

 Caso aplicável, assegurar que as auditorias estão sendo realizadas. 

 

Definir e Utilizar a Política de Segurança  

 

Esta atividade define as diretrizes da Política de Segurança da Informação, visando preservar a 

integridade, confidencialidade e disponibilidade das informações sob gestão do TCMGO. Descreve a 

conduta considerada adequada para o manuseio, controle e proteção das informações contra 

destruição, modificação, divulgação indevida e acessos não autorizados, sejam acidentalmente ou 

intencionalmente. 

A Política de Segurança da Informação tem como objetivo orientar e apoiar a direção na proteção de 

seus dados contra ameaças à segurança da informação. Entende-se por ameaça à segurança a 

quebra de uma ou mais das propriedades fundamentais (confidencialidade, integridade e 

disponibilidade). 

As diretrizes propostas neste documento são baseadas nas normas ISO/IEC 17799/27002:2005 e 

ISO/IEC 27001:2006 e estão sujeitas a contínuas modificações, devendo ser periodicamente revisadas 
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e atualizadas. Qualquer nova modificação das normas atuais, os usuários deverão ser informados em 

tempo hábil.  

Convém que as seguintes diretrizes sejam incluídas na Política de Segurança: 

 Definir os objetivos da Política de Segurança da Informação. 

 Definir Segurança da Informação. 

 Resumir as metas globais, escopo, normais e regulamentos que a segurança da 

informação está subordinada. 

 Esclarecer a importância da segurança da informação. 

 Garantir o comprometimento da alta direção no apoio das metas e princípios da 

segurança da informação, alinhada aos objetivos e estratégias do negócio. 

 Esclarecer as políticas, princípios, padrões e requisitos de conformidade, como por 

exemplo, conformidade com a legislação e cláusulas contratuais, requisitos na 

educação de segurança, prevenção e detecção de vírus e software maliciosos, 

gestão da continuidade do negócio e consequências das violações na Política de 

Segurança da  Informação; 

 Definir as responsabilidades gerais e específicas na gestão da segurança da 

informação. 

 Definir procedimentos de cópia de segurança (backup) para os arquivos, podendo 

ser mantidos em três cópias, uma com periodicidade diária, outra com periodicidade 

semanal, e outra com periodicidade mensal, por exemplo. 

 Definir a realização de simulações de recuperação de desastres periodicamente, 

com o objetivo de verificar a eficácia e a confiabilidade do método adotado; 

 Assegurar que a integridade dos dados seja mantida quando estes forem 

recuperados de erros e falhas ou até mesmo restaurados de alguma cópia de 

segurança. 

 Definir ações previstas em caso de violação da política, como diretrizes para 

tratamento e resposta de incidentes de segurança e penalidades cabíveis. 

 Orientar os usuários quanto à utilização correta da Política. 

 Definir processo de análise crítica e de avaliação. 

 Definir se haverá referências a outros tipos de documentação que possam apoiar a 

política.  
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Segurança Organizacional 

Infraestrutura da segurança da informação 

Este item tem como objetivo gerenciar a segurança da informação na organização. Convém que as 

seguintes diretrizes sejam incluídas na Política de Segurança da Informação: 

 Definir um fórum de gestão da segurança da informação, incluindo coordenador e 

membros para promover a segurança dentro da organização através do 

comprometimento e dos recursos adequados.  

 Atribuir responsabilidades em segurança da informação, tais como proteção de 

ativos, desenvolvimento e implementação da segurança.  

 Estabelecer um processo de gestão de autorização para novos recursos de 

processamento da informação. 

 Identificar uma consultoria especializada em segurança ou um colaborador 

específico para coordenar o conhecimento e as experiências e auxiliar nas tomadas 

de decisões referentes à segurança.  

 

Segurança no acesso de prestadores de serviços 

Este item tem como objetivo manter a segurança dos recursos de processamento de informação e 

ativos de informação organizacionais acessados por prestadores de serviços. Convém que as 

seguintes diretrizes sejam incluídas na Política de Segurança da Informação: 

 Definir os tipos de acesso existentes. 

 Elaborar contratados para serviços internos. Para estes casos deve-se: 

o Definir a política geral de segurança. 

o Definir procedimentos, controles e restrições relativas à proteção de ativos. 

o Descrever os serviços disponíveis com seu respectivo nível. 

o Definir responsabilidades e obrigações dos envolvidos. 

o Definir aspectos legais, incluindo legislação e direitos de propriedade 
intelectuais e autorais. 

o Estabelecer um acordo de controle de acesso. 

o Descrever o processo escalonável para resolução de problemas. 

o Definir procedimentos de gerenciamento de mudanças. 

o Estabelecer requisitos de treinamento para administradores e usuários. 

o Definir controles que garantam proteção contra malwares. 
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o Definir uma maneira de registro, notificação e investigação de incidentes e 
violações de segurança. 
 

 

 

Terceirização 

Este item tem como objetivo manter a segurança da informação quando a responsabilidade pelo 

processamento da informação é terceirizada por outra organização. Convém que as seguintes 

diretrizes sejam incluídas na Política de Segurança da Informação: 

 Elaborar contrato de terceirização. Neste caso deve-se: 

o Definir os requisitos de segurança. 

o Definir como os requisitos legais devem ser atendidos. 

o Definir os acordos que devem ser considerados para garantir que todas as 
partes envolvidas na terceirização estejam cientes de suas 
responsabilidades de segurança. 

o Definir como a integridade e a confidencialidade dos ativos da organização 
devem ser mantidas e testadas. 

o Definir os controles lógicos e físicos que devem ser utilizados para restringir o 
acesso de usuários autorizados às informações sensíveis da organização. 

o Definir como a disponibilidade dos serviços será mantida em caso de 
desastre. 

o Definir os níveis de segurança física dos equipamentos fornecidos pela 
terceira. 

o Estabelecer o direito de auditar. 
 
 

Classificação e Controle dos Ativos 

Este item tem como objetivos manter a proteção adequada dos ativos da organização e assegurar 

que os ativos da informação recebam um nível apropriado de proteção. Convém que as seguintes 

diretrizes sejam incluídas na Política de Segurança da Informação: 

 Estabelecer inventário dos ativos de informação. 

 Definir os proprietários responsáveis pelos ativos. 

 Definir como o inventário será estruturado e mantido. 

 Assegurar que as informações sejam classificadas de acordo com sua importância, 

prioridade e nível de proteção. 

 Definir os níveis de sensibilidade e criticidade das informações. 
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Segurança em Pessoas 

Este item tem como objetivos reduzir os riscos de erro humano, roubo ou uso indevido das 

instalações e assegurar que os usuários estejam cientes das ameaças e preocupações em relação à 

segurança da informação. Convém que as seguintes diretrizes sejam incluídas na Política de 

Segurança da Informação: 

 Definir que os funcionários e prestadores de serviço devem assinar um acordo de 

confidencialidade e de responsabilidades de segurança.  

 Definir treinamento dos procedimentos de segurança para os usuários. 

 Assegurar que todos os usuários sejam treinados, bem como recebendo 

atualizações constantes. 

 Definir um procedimento de notificação e de resposta à incidente de segurança. 

 Assegurar que os incidentes de segurança sejam reportados o mais rápido possível 

aos superiores. 

  

Segurança Física e do Ambiente 

Este item tem como objetivo prevenir o acesso não autorizado, os danos e as interferências às 

informações e instalações físicas da organização. Convém que as seguintes diretrizes sejam incluídas 

na Política de Segurança da Informação: 

 Estabelecer perímetros de segurança para proteger as áreas que contêm os 

recursos e instalações de processamento de dados. 

 Definir restrição e controle de acesso às informações sensíveis, instalações e 

recursos de processamento de dados. 

 Definir a instalação de determinados equipamentos, como fotocopiadoras e fax, em 

áreas de segurança, a fim de evitar acessos que possam comprometer a informação. 

 Assegurar que informações sensíveis, quando impressas, sejam retiradas 

imediatamente da impressora. 

 Assegurar que portas e janelas sejam mantidas fechadas quando não utilizadas, 

principalmente se localizarem em andar térreo. 

 Assegurar que as cópias de segurança sejam mantidas em instalações físicas 

alternativas e a uma distância segura da instalação principal. 
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 Estabelecer normas específicas para alimentação, bebida e fumo nas proximidades 

das instalações de processamento de dados. 

 Assegurar que os equipamentos sejam protegidos contra falhas de energia e outras 

anomalias na alimentação elétrica, através de aterramento elétrico adequado. 

 Assegurar a continuidade do fornecimento elétrico em caso de interrupção de 

energia através de alimentação múltipla, no-break (Uninterruptable Power Supply), 

ou gerador de reserva. 

 Assegurar que os equipamentos sejam instalados em locais adequados, ou seja, que 

não sejam úmidos ou próximos a tubulações hidráulicas; 

 Assegurar que a manutenção dos equipamentos ocorra de acordo com as 

especificações do fabricante. 

 Controlar a movimentação dos equipamentos. Caso necessário estabelecer normas 

para equipamentos, informações ou software que são retirados da organização sem 

autorização. 

 Assegurar que os ambientes sejam limpos periodicamente; 

 Possuir equipamentos de combate a incêndio. 

 

 

Controle de Acesso 

Este item tem como objetivo controlar o acesso às informações. Convém que as seguintes diretrizes 

sejam incluídas na Política de Segurança da Informação: 

 Definir senhas para acesso aos equipamentos, arquivos, sistemas e bases de dados. 

 Definir manutenção de senhas, requisitos para sua formação, período de validade, 

normas para proteção, reuso e senhas default. 

 Definir privilégios aos usuários. 

 

Definir e Utilizar a Política do Uso da Rede 

Esta Política do Uso da Rede tem como objetivo assegurar aos usuários da Rede do TCMGO a 

qualidade na prestação de serviços de alta qualidade e ao mesmo tempo zelar para manter um 

comportamento ético e profissional na utilização dos recursos da rede.   
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Este item procura descrever as normas corretas de utilização e atividades no ambiente de trabalho, 

referentes à área de Tecnologia da Informação, e conscientizar os usuários que a utilização adequada 

dos recursos contribui para o bem comum da organização. 

As diretrizes propostas neste documento são baseadas nas normas ISO/IEC 17799/27002:2005 e 

ISO/IEC 27001:2006 e estão sujeitas a contínuas modificações, devendo ser periodicamente revisadas 

e atualizadas. Qualquer nova modificação das normas atuais, os usuários deverão ser informados em 

tempo hábil.  

Convém que as seguintes diretrizes sejam incluídas na Política de Uso da Rede: 

 Definir os objetivos da Política de Uso da Rede. 

 Definir um usuário e senha para autenticação na rede. 

 Definir se haverá desconexão da rede por inatividade. 

 Definir autenticação segura para conexões externas do usuário. Esta poderá ser 

criptografada ou por meio de tokens, por exemplo.  

 Definir direitos e responsabilidades dos usuários quanto à utilização da rede. 

 Definir direitos e responsabilidades dos usuários quanto à utilização de e-mails, 

principalmente para os arquivos recebidos. 

 Definir direitos e responsabilidades dos usuários quanto à utilização de acesso a 

internet, principalmente no que diz respeito à cópia de arquivos e downloads. 

 Definir formas de monitoramento da Política de Uso da Rede. 

 Definir direitos e responsabilidades dos usuários quanto à utilização de softwares e 

hardware. 

 Definir as punições caso o usuário não cumpra com as normas, como, comunicação, 

advertência, suspensão ou demissão por justa causa. 

 Definir análises periódicas de logs (registro de eventos). 

 

Definir e Utilizar a Política de Treinamento 

 

Esta Política de Treinamento tem como objetivo desenvolver, implementar, manter e melhorar as 

estratégias e métodos de treinamento do TCMGO.  

As diretrizes propostas nesta Política são baseadas na norma NBR ISO 10015:2001 e estão sujeitas a 

contínuas modificações, devendo ser periodicamente revisadas e atualizadas. Qualquer nova 

modificação das normas atuais, os usuários deverão ser informados em tempo hábil.  
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Convém que as seguintes diretrizes sejam incluídas na Política de Treinamento:  

 Definir os objetivos da Política de Treinamento. 

 Identificar os treinamentos requeridos. 

 Definir as necessidades do treinamento. 

 Definir como será realizada a análise crítica das competências requeridas. 

 Definir as lacunas de competências requeridas e das competências existentes.  

 Definir os itens relevantes que restringem o processo de treinamento, tais como, 

requisitos regulamentares impostos por lei, considerações financeiras, prazo, 

disponibilidade, motivação e capacidade da pessoa a ser treinada, entre outros. 

 Definir métodos de treinamento, tais como, cursos e seminários no local de trabalho 

ou fora dele, estágios, educação à distância, entre outros. 

 Definir critérios para selecionar o método de treinamento, tais como, infraestrutura e 

instalações, data e local, custo, objetivos do treinamento, público-alvo, formas de 

avaliação e certificação, entre outros. 

 Definir um programa de treinamento. 

 Definir fornecedor do treinamento. 

 Definir a execução do treinamento. 

 Definir como será o registro do treinamento. 

 Definir como devem ser as avaliações dos resultados do treinamento. 

 Assegurar que o processo de treinamento está sendo gerenciado e implantado 

corretamente e com a qualidade esperada. 

 

Definir e Utilizar a Política de Atendimento de Solicitações Internas 

 

Esta atividade define as diretrizes da Política de Atendimento de Solicitações Internas do TCMGO, e 

tem por finalidade estabelecer procedimentos para o atendimento às solicitações dos usuários dos 

recursos de tecnologia da informação. Esta é necessária e de extrema importância para manter as 

operações do TCMGO em dia. 

As diretrizes estão sujeitas a contínuas modificações, devendo ser periodicamente revisadas e 

atualizadas. Qualquer nova modificação das normas atuais, os usuários deverão ser informados em 

tempo hábil.  
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Convém que as seguintes diretrizes sejam incluídas na Política de Atendimento de Solicitações 

Internas: 

 Definir os objetivos da Política de Atendimento de Solicitações Internas. 

 Definir as responsabilidades da área de TI quanto ao atendimento das solicitações 

internas. 

 Definir a(s) área(s) responsável(eis) por prever em seu orçamento as verbas 

necessárias para reparo ou substituição de equipamentos, tais como, processadores, 

discos rígidos, memórias, placas de rede, placas mãe, coolers, gabinetes e fontes, 

monitores de vídeo, mouse, teclado, peças para impressora, entre outros. 

 Definir a(s) área(s) responsável(eis) por prever em seu orçamento as verbas 

necessárias para aquisição de materiais de consumo (suprimentos), tais como, 

cartuchos de tinta, tonners, CD/DVD, papéis, entre outros. 

 Definir tipos de serviços de manutenção e horário de atendimento. 

 Definir procedimento para solicitação de atendimento. 

 Definir prioridade nos atendimentos, tais como, baixa, média e alta. 

 Definir prazo de atendimento conforme as prioridades definidas. 

 Definir se haverá substituição dos equipamentos retirados. 

 Estabelecer que softwares não homologados pela área de TI não recebam 

solicitações de atendimento. 

 Definir como deve ser o atendimento aos equipamentos em salas de treinamentos. 

 Definir como deve ser a alteração do layout das salas.  

 Definir como deve ser o remanejamento dos equipamentos. 

 Definir como devem ocorrer as mudanças na rede interna. 

 

Para as três dimensões vistas anteriormente é necessário monitorar e avaliar, conforme imagem 

abaixo. Os seguintes procedimentos fazem parte da dimensão Monitorar e Avaliar proposta pelo 

COBIT, não necessariamente nesta ordem:  

 Avaliar os serviços prestados pela área de TI; 

 Avaliar o desempenho e a capacidade da equipe; 

 Avaliar os serviços prestados por terceiros; 

 Avaliar os controles internos. 
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Figura 6 – Etapas da Política 



      
 
 

 

 

 

 

 

NM 

 

Monitorar e Avaliar 

 

Para monitorar e avaliar os serviços prestados pela área de TI, o desempenho e a capacidade da 
equipe, bem como os serviços prestados por terceiros e Políticas Internas, será desenvolvido o 
documento Sistemática de Monitoramento e Avaliação dos Serviços. Este visa propor uma 
Sistemática de Monitoramento e Avaliação para o TCMGO que permite verificar se os serviços do 
Tribunal estão sendo realizados de acordo com os objetivos traçados e se estão sendo realizados de 
forma eficiente e eficaz. A sistemática será baseada na metodologia do Balanced Scorecard (BSC), a 
qual permite traduzir as estratégias da organização em indicadores de desempenho e alinhar as 
atividades da TI com a visão e a estratégia da organização.  
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RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA RA nº  

 

Estabelece as Diretrizes de 
Segurança da Informação no âmbito do 
Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado de Goiás. 

  

  

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 

GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,  

  

Considerando RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA RA Nº. 00035/2017, que cria o 
Comitê Gestor das Estratégias de Tecnologia da Informação e define suas competências no 
âmbito do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás;  

Considerando que a NBR ISO/IEC 27002:2005, norma que estabelece boas 
práticas em segurança da informação, recomenda revisões periódicas da política de 
segurança da informação das instituições;  

 Considerando as recomendações da Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da 
Informação referentes à segurança da informação publicadas nos acórdãos do Tribunal de 
Contas da União;  

 Considerando as melhores práticas para a proteção e controle da informação 
referenciadas nas disciplinas do COBIT, ITIL, NBR ISO/IEC 17799 e a família de normas NBR 
ISO/IEC 27000, seguidas pelas principais organizações e órgãos governamentais;  

 Considerando a necessidade de ampliar as diretrizes e os padrões de segurança 
para garantir um ambiente tecnológico controlado e seguro, de forma a oferecer as 

informações necessárias aos processos de trabalho deste Tribunal com integridade, 
confidencialidade e disponibilidade;  

Considerando a necessidade de garantir que as ações da Tecnologia da 
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Informação estejam totalmente alinhadas aos objetivos e as metas da organização definidos 
no Plano Estratégico; 

RESOLVE:  

Art. 1º. Este Ato define a Política de Segurança da Informação do Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCMGO), cabendo aos usuários a observância de 
suas disposições e às unidades administrativas, no âmbito de suas competências, a 
implementação e o acompanhamento de ações para a segurança da informação.  

Art. 2º. Para efeitos desta aplicam-se as seguintes definições:  

I - Política de Segurança da Informação - PSI: o conjunto de normas destinadas à 
proteção da informação e à regulamentação do seu manuseio; 

II – Confidencialidade: princípio de segurança da informação que garante o 

acesso à informação somente a usuários autorizados;  

III – Integridade: princípio de segurança da informação que salvaguarda a 
exatidão e a completeza da informação e dos métodos de processamento;  

IV – Disponibilidade: princípio de segurança da informação que garante aos 
usuários autorizados acesso à informação e aos ativos correspondentes;  

V – Ativos de informação: patrimônio composto por pessoas, por elementos de 
infraestrutura tecnológica (hardware e software), bem como pelos dados e informações 
gerados e manipulados nos processos de trabalho do Tribunal;  

VI – Controle de acesso: conjunto de recursos que efetivam as autorizações e as 
restrições de acesso aos ativos de informação;  

VII – Ambiente computacional ou informatizado: conjunto de recursos que utiliza 
ou disponibiliza serviços de tecnologia da informação e sistemas de informação do Tribunal;  

VIII – Análise de risco e vulnerabilidades: avaliação das ameaças, impactos e 
vulnerabilidades dos ativos de informação e da probabilidade de sua ocorrência;  

IX - Usuário Externo: qualquer pessoa física ou jurídica que utilize as informações 
e que não esteja vinculada administrativamente ao Tribunal;  

X - Usuário Interno: qualquer pessoa física ou jurídica que utilize as informações 
e que esteja vinculada administrativamente ao Tribunal (servidores, conselheiros e 
outros); 
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XI - Recursos Tecnológicos: todos os recursos relacionados à utilização de 
computadores ou dispositivos computacionais, sejam estes softwares, hardwares, banco de 
dados, repositório de informações, etc. 

Art. 3º São objetivos da Política de Segurança da Informação:   

I - Definir os escopos da Segurança da Informação de modo a garantir altos 
padrões de qualidade na prestação de serviços e na preservação da Informação no TCMGO;  

II - Informar a todos os usuários internos e externos do TCMGO o seu papel 
essencial na aplicação e perpetuação da Política de Segurança de Informação dentro da 
Instituição;  

III - Garantir a autenticidade, a integridade e a disponibilidade das informações 
do TCMGO e assegurar sejam elas usadas no interesse da Instituição;  

IV - Permitir a adoção de soluções de segurança integradas.  

Art. 4º Toda informação gerada pelo Tribunal deve ser resguardada quanto à sua 
divulgação, distribuição e veiculação.  

Art. 5º As informações devem ser classificadas em função do seu grau de 
confidencialidade e de criticidade.  

Art. 6º O Tribunal providenciará dispositivos de proteção proporcionais ao grau 
de confidencialidade e de criticidade da informação, capazes de assegurar a sua 
autenticidade, integridade e disponibilidade.  

Art. 7º A gestão e/ou custódia de cada informação, sistema ou serviço disponível 
na rede de computadores do TCMGO incumbe à unidade do Tribunal responsável pela 
criação da mesma ou, no caso daquela que for adquirida ou absorvida, pelo usuário 
principal.  

§ 1º A competência constante no caput deste artigo poderá ser delegada 
somente a critério do Presidente do TCMGO ou de comissão constituída para essa 
finalidade.  

§ 2º Quando for necessário, a gestão da informação poderá ser compartilhada 

por duas ou mais unidades do Tribunal.  

Art. 8º Os critérios para as operações de armazenamento, divulgação, 
reprodução, transporte, recuperação e destruição da informação serão definidos de acordo 
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com sua classificação, sem prejuízo de outros procedimentos que serão especificados pelo 
gestor.  

§ 1º Nas operações a que se refere este artigo deverá ser observada a segurança 
adequada aos níveis máximos de confidencialidade e de criticidade das informações.  

§ 2º Em caso de ausência de definição e/ou regulamentação, será responsável a 
unidade do Tribunal que criou a informação.  

Art. 9º Todo acesso à informação deve ser controlado de acordo com a sua 
classificação, levando-se em conta as necessidades do usuário no desempenho de suas 
atividades.  

Parágrafo único. A fim de viabilizar este controle, o usuário deverá ser 
inequivocamente identificado.  

Art. 10º  O usuário externo que tiver acesso às informações do TCMGO fica 
sujeito às diretrizes, normas e procedimentos de segurança de informação da PSI/TCMGO.  

Art. 11º. São deveres do usuário interno:  

I - Guardar sigilo, tanto no local de trabalho quanto em locais públicos, das 
informações obtidas em decorrência do exercício de suas atribuições, bem como não 
fornecer informações a terceiros sobre especificações técnicas/lógicas que importem riscos 
para a segurança dos recursos tecnológicos e para a própria Segurança da Informação do 
TCMGO;  

II - Comunicar a seu superior quaisquer falhas ou indícios de falhas de segurança 
de que tenha conhecimento;  

III - Tornar disponível à autoridade competente, em tempo, oportuno, os dados e 
informações necessários ao desempenho das atribuições da unidade.  

Art. 12º. É de responsabilidade dos usuários (internos ou externos) de recursos 
tecnológicos deste Tribunal zelar pelos equipamentos e ativos de informática.  

Parágrafo único. O usuário dos equipamentos e ativos de informática, além de 
usá-los de forma adequada, não devem utilizá-los para atividades particulares ou que não 

sejam atinentes ao Tribunal.  

Art. 13º. Informações pessoais, processuais, confidenciais e estratégicas 
pertinentes a este Tribunal não devem ser armazenadas em computadores portáteis ou 
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outros dispositivos móveis, a fim de preservar a privacidade, segurança e sigilo desses dados.  

Art. 14º. O acesso ao DATA CENTER deste Tribunal, dado o seu alto grau de sigilo 
para o TCMGO, é restrito às pessoas previamente cadastradas, identificadas e autorizadas 
para tanto.  

Parágrafo único. Os visitantes deverão, quando devidamente autorizado o 
acesso ao DATA CENTER pela Superintendência de Informática, assinar termo de 
confidencialidade e responsabilidade.  

Art. 15º. É de responsabilidade da Divisão de Recursos Humanos, do superior 
imediato ou do próprio funcionário comunicar à Superintendência de Informática o 
desligamento de servidor e/ou a movimentação de divisão, para que sejam readequadas as 
permissões de acesso.  

Art. 16º. Os sistemas de informação e os métodos criados pelos usuários 

internos do TCMGO, no exercício de suas funções, são patrimônio intelectual da Instituição, 
não cabendo aos seus criadores qualquer forma de direito autoral.  

Parágrafo único. Quando os sistemas de informação e os seus métodos forem 
criados por terceiros para uso exclusivo do Tribunal, ficam os criadores obrigados ao sigilo 
permanente de tais produtos, sendo-lhes vedada sua reutilização em projetos para outrem.  

Art. 17º. São de observância obrigatória as normas constantes nos Anexos desta 
Resolução, que subsidiarão a preservação e a manutenção da Segurança da Informação do 
TCMGO sob a responsabilidade da Superintendência de Informática.  

Art. 18º. A Política de Segurança da Informação será revisada no mínimo a cada 6 
meses e, no máximo, após 18 meses de sua implantação, pela Superintendência de 
Informática / Divisão de Infraestrutura e Segurança da Informação, de forma que se 
mantenha sempre alinhada com as metas do TCMGO e com as melhores práticas de 
segurança da informação.  

Art. 19º. Futuras modificações nas normas e procedimentos das Diretrizes da 
Política de Segurança da Informação, bem como a adição de outros escopos ficam a cargo da 
Superintendência de Informática.  

Art. 20º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua aprovação. 

 

Goiânia, aos 04 dias do mês de maio de 2017.  
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O presente documento constitui-se em uma proposição de metodologia que auxilia na identificação, 

contenção, prevenção e contingência a riscos.  

Trata-se de um documento que visa essencialmente apresentar uma sistemática de Gerenciamento 

de Riscos inerentes à segurança em sistemas de informação.  

Tal exposição está estruturada de acordo com os seguintes tópicos: 

 

 Introdução: descreve a abordagem adotada e a profundidade do trabalho em 

questão. 

 

 Gerenciamento de Riscos: apresenta a funcionalidade deste processo em uma 

organização ou projeto. 

 

 Levantamento Inicial de Riscos: contém a relação inicial dos riscos identificados ao 

longo das fases do trabalho. 
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3. Introdução 

 

Este documento tem como objetivo instruir a organização ao estudo e a aplicabilidade das boas 

práticas do gerenciamento de riscos para a prevenção dos mesmos, evitando assim transtornos que 

podem afetar os sistemas de informação do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. 

Seu objetivo primordial é aumentar a possibilidade de contingência de riscos, sendo o instrumento 

que visa estabelecer o planejamento do gerenciamento de riscos por meio do exercício do processo 

de decidir como abordar e como executar atividades que visem monitorar ameaças à 

sustentabilidade da segurança da área de sistemas de informações. 

Esse planejamento é de significativa importância uma vez que possibilita garantir que o nível, tipo e 

visibilidade do gerenciamento realizado estejam de acordo com a categoria do risco e sua 

importância em relação à organização; preocupa-se ainda em estabelecer tempo e recursos 

suficientes para a avaliação dos riscos; planejando, organizando e preparando o enfrentamento 

destes.  

Justamente em função desta preocupação com o estabelecimento de uma filosofia e estrutura de 

contingência é que se torna essencial o Gerenciamento de Riscos, resguardando e preservando assim 

o desenvolvimento dos serviços produzidos. 
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4. Gerenciamento de Riscos 

 

4.1.1  O que é Gerenciamento de Riscos 

Gerência de Riscos é o processo de planejamento, identificação e monitoramento 

de riscos que podem afetar os objetivos de um projeto, processo, bem ou serviço produzido 

pela organização, no sentido de minimizar os efeitos dos riscos sobre os mesmos ao mínimo 

possível.  

É um conjunto de técnicas que visa reduzir ao mínimo os efeitos das perdas acidentais, enfocando o 

tratamento aos riscos que possam causar danos ao projeto, bem ou serviço produzido, bem como ao 

meio ambiente e à imagem da instituição. 

A necessidade de gerenciar riscos decorre, principalmente, da consciência de existência de fatores, 

internos ou externos, cujo desencadeamento ao longo do seu ciclo de vida podem fazer alterar o 

objetivo do mesmo. A identificação desses fatores ou das suas causas constitui uma das etapas 

fundamentais, de qualquer metodologia de gestão dos riscos. O tipo de risco, a sua probabilidade de 

ocorrência, ou o seu impacto sobre o projeto, processo, bem ou serviço, varia ao longo do ciclo de 

vida do mesmo, sendo por isso necessário proceder-se à identificação dos riscos, em todas as suas 

fases. 

Praticar o gerenciamento de riscos em uma organização auxilia na prevenção e redução de eventos 

negativos na organização. 

Existe mais de um framework de boas práticas que abrange a prevenção e gerenciamento de riscos. 

Podemos citar os mais conceituados na atualidade que são: 

COSO: É um guia para melhores práticas para a gestão de riscos corporativos, que abrange também 

controles internos.  

Em Setembro de 1992 o COSO publicou um relatório intitulado “Internal Control – Integrated 

Framework” (Controles Internos e Estrutura Integrada), ou ICIF. Em 2004 publicou um novo relatório 

intitulado “Enterprise Risk Management – Integrated Framework” (Gestão de Riscos Corporativos – 

Estrutura Integrada), ou ERMIF, que é considerado uma evolução das questões relativas aos 

controles internos, focado no mais amplo problema da gestão de riscos corporativos. O COSO 

publicou vários outros estudos e relatórios ao longo dos anos, todos relacionados à gestão de riscos, 

controles internos e prevenção de fraudes.  

A SEC (Securities and Exchange Commission) dos EUA, sugere e recomenda que as instituições 

adotem a estrutura de processos de controle, definidos pelo COSO (ICIF) para que possam adimplir as 

regras definidas pela SOx (Lei Sarbanes-Oxley).  
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COBIT: Abrange processos, alinhamento com negócio, controles, gestão de risco e auditoria de TI. 

Também é recomendado pela SEC para implementação de controle interno na área de TI. 

ITIL: É o modelo de referência para gerenciamento de processos de TI mais aceito mundialmente. O 

foco deste modelo é descrever os processos necessários para gerenciar a infraestrutura de TI 

eficiente e eficazmente de modo a garantir os níveis de serviço acordados com os clientes internos e 

externos. 

PMBOK: é um guia que descreve um conjunto de boas práticas para o gerenciamento de projetos, 

incluindo processos que são classificados pela área de conhecimento, a saber: gerência de 

integração, escopo, prazo, custo, recursos humanos, comunicação, riscos, qualidade e aquisições.  

 

4.1.2  O que está sendo sugerido 

Para embasar este documento foi escolhido o conjunto de conhecimentos e boas práticas 

apresentadas no PMBOK (Project Management Body Of Knowledge), o qual é um guia referência na 

área publicado pelo PMI (Project Management Institute), órgão mundialmente conhecido no quesito 

de Gerenciamento de Projetos. O PMI dividiu o gerenciamento de projetos em nove áreas de 

conhecimento, sendo uma delas o gerenciamento de riscos, foco deste documento.  

O gerenciamento de riscos é divido em seis processos: Planejar o Gerenciamento de Riscos; 

Identificar os Riscos; Análise Qualitativa de Riscos; Análise Quantitativa de Riscos; Planejar Respostas 

aos Riscos; e Monitorar e Controlar os Riscos. 

Cada processo é dividido internamente em três etapas: Entradas; Ferramentas e técnicas; e Saídas. 

 Entradas são compostas por documentos necessários para iniciar o processo. 

 Ferramentas e técnicas são métodos que podem ser aplicados nos 

documentos de entrada. 

 Saídas, apresenta os documentos pós-análise das ferramentas e técnicas, 

que auxiliarão no gerenciamento de riscos. Este instrumento auxiliará na 

prevenção de riscos e gerenciamento dos mesmos, na área de TI do 

TCMGO. 

 

4.2 Planejar o Gerenciamento dos Riscos 

Planejar o gerenciamento dos riscos é o processo de definição de como conduzir as atividades de 

gerenciamento de riscos de um projeto. O planejamento cuidadoso e explícito aumenta a 

probabilidade de sucesso para os outros cinco processos de gerenciamento dos riscos. 
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O planejamento dos processos de gerenciamento dos riscos é importante para garantir que o grau, o 

tipo e a visibilidade do gerenciamento dos riscos sejam proporcionais tanto aos riscos como a 

importância do projeto para a organização. O planejamento também é importante para fornecer 

tempo e recursos suficientes para atividades de gerenciamentos dos riscos e para estabelecer uma 

base acordada para a avaliação dos riscos. O processo de planejar o gerenciamento dos riscos deve 

começar na concepção do projeto e ser concluído nas fases iniciais do planejamento do projeto. 

 

4.2.1  Entradas 

O plano de gerenciamento dos custos do projeto define como os orçamentos, as contingências e as 

reservas de gerenciamento dos riscos serão reportadas e utilizadas. 

O plano de gerenciamento do cronograma define como as contingências do cronograma serão 

reportadas e utilizadas. 

O plano de gerenciamento das comunicações define as interações que vão ocorrer no decorrer do 

projeto e determina quem estará disponível para compartilhar informações sobre diversos riscos e 

respostas em diversos momentos e locais. 

Os fatores ambientais da instituição que podem influenciar o processo de planejar o gerenciamento 

dos riscos incluem, entre outros, as tolerâncias e atitudes em relação aos riscos que descrevem o 

grau de risco que a organização pode suportar. 

Os ativos de processos organizacionais que podem influenciar o processo de planejar o 

gerenciamento dos riscos incluem, mas não estão limitadas à: 

 Categorias de riscos; 

 Definições comuns de conceitos e termos; 

 Formatos da declaração de riscos; 

 Modelos padrão; 

 Papéis e responsabilidades; 

 Níveis de autoridade para tomada de decisões; 

 Lições apreendidas; 

 Registros de partes interessadas, que também são ativos críticos a serem revistos 

como componentes para estabelecimento de planos eficazes de gerenciamento de 

riscos. 
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4.2.2 Ferramentas e Técnicas 

Reuniões e análise de planejamento são feitas por equipes do projeto para desenvolver o plano de 

gerenciamento dos riscos. Os participantes dessas reuniões podem ser membros selecionados da 

equipe do projeto e das partes interessadas, pessoas da organização com responsabilidade de 

gerenciar o planejamento de riscos e as atividades de execução e outros, conforme necessário. 

Os planos de alto nível para conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos são definidos nessas 

reuniões. Os elementos de custos do gerenciamento dos riscos e as atividades do cronograma serão 

desenvolvidos para inclusão no orçamento e no cronograma, respectivamente. Abordagens para 

utilização de reservas para contingências de riscos podem ser criadas ou revistas. As 

responsabilidades de gerenciamento de riscos serão atribuídas. Os modelos organizacionais gerais 

para categorias de riscos e as definições de termos como níveis de risco, probabilidade por tipo de 

risco, impacto por tipo de objetivo e a matriz de probabilidade em impacto serão adaptadas em 

específico. Se não existirem modelos para outras etapas dos processos, os mesmos podem ser 

gerados nessas reuniões. Os resultados dessas atividades serão resumidos no plano de 

gerenciamento dos riscos. 

 

4.2.3 Saídas 

O plano de gerenciamento dos riscos descreve como o gerenciamento dos riscos será estruturado e 

executado. Ele se torna um subconjunto do plano de gerenciamento do projeto. Esses planos contêm 

as seguintes informações: 

Metodologia: Define as abordagens, ferramentas e fontes de dados que podem ser usadas para 

realizar o gerenciamento dos riscos. 

Papéis e responsabilidades: Define o líder, o suporte e os membros da equipe de gerenciamento dos 

riscos para cada tipo de atividade do plano dos gerenciamentos dos riscos e explica suas 

responsabilidades. 

Orçamentos: Atribui recursos, estimam os fundos necessários ao gerenciamento dos riscos para 

inclusão na linha de base do desempenho de custos e estabelece protocolos para aplicação das 

reservas para contingências. 

Prazos: Define quando e com que frequência o processo de gerenciamento dos riscos será realizado 

durante o ciclo de vida do projeto, estabelece os protocolos para aplicação das reservas para 

contingências do cronograma e determina as atividades de gerenciamento de riscos a serem 

incluídas no cronograma. 

Categorias de riscos: Fornece uma estrutura que garante um processo abrangente de identificação 

sistemática de riscos em um nível de detalhe consistente e contribui para a eficácia e a qualidade do 

processo de identificar os riscos. A organização pode usar uma estrutura de categorização 

previamente preparada, que pode ter a forma de uma simples lista de categorias, ou ser 

organizada em uma estrutura analítica dos riscos. A estrutura analítica dos riscos (EAR) é 
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uma apresentação, organizada hierarquicamente, dos riscos identificados, ordenados por categoria e 

subcategoria de riscos, que identifica as diversas áreas e causas de riscos potenciais. 

Definições de probabilidade e impacto dos riscos: A qualidade e credibilidade do processo de 

realizar a análise qualitativa de riscos requerem a definição de diferentes níveis de probabilidade e 

impactos dos riscos. As definições gerais dos níveis de probabilidade e impacto são adaptadas a cada 

protocolo de segurança durante o processo de planejar o gerenciamento dos riscos, para realizar a 

análise qualitativa de riscos.  

Matriz de probabilidade e impacto: Os riscos são priorizados de acordo com suas implicações 

potenciais em afetar os objetivos. Uma abordagem típica de priorização dos riscos é usar uma tabela 

referência ou uma matriz de probabilidade em impacto. As combinações específicas e impactos que 

fazem com que um risco seja classificado com importância “alta”, “moderada” ou “baixa”, 

normalmente são definidas pela organização. 

Tolerâncias revisadas das partes interessadas: As tolerâncias das partes interessadas, conforme se 

aplicam em específico, podem ser revisadas no processo de planejar o gerenciamento de riscos. 

Formato dos relatórios: Definem como o resultado dos processos de gerenciamentos dos riscos será 

documentado, analisado e comunicado. Descreve o conteúdo e o formato do registro de riscos, bem 

como quaisquer outros relatórios de riscos necessários. 

Acompanhamento: Documenta como as atividades de riscos serão registradas para benefício da 

organização, bem como para necessidades futuras e lições aprendidas e também se os processos de 

gerenciamento dos riscos serão auditados e de que forma. 

 

4.3 Identificar os riscos 

Identificar os riscos é o processo de determinação dos riscos, que podem afetar o projeto e de 

documentação de suas características. Dentre os participantes das atividades de identificação de 

riscos podem incluir: gerentes de projetos, membros da equipe, equipe de gerenciamento dos riscos, 

clientes e especialistas externos à equipe do projeto. Estes são os principais participantes da 

identificação de riscos, mas todos que participam devem ser estimulados a identificar riscos. 

Identificar os riscos é um processo iterativo porque novos riscos podem surgir ou se tornar 

conhecidos durante o ciclo de vida. O processo deve envolver a equipe do projeto de modo que 

possa desenvolver e manter um sentido de propriedade e responsabilidade pelos riscos e pelas ações 

associadas de resposta a riscos. As partes interessadas externas à equipe do projeto podem fornecer 

informações objetivas e adicionais. 

 

4.3.1 Entradas 

Plano de gerenciamento dos riscos: As principais entradas do plano de gerenciamento dos 

riscos para o processo de identificação são as atribuições de papéis e responsabilidades, a 
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provisão para as atividades de gerenciamento dos riscos no orçamento e no cronograma e as 

categorias de riscos (que às vezes são expressas em uma estrutura analítica de riscos).  

Estimativas de custos das atividades: As análises das estimativas de custos das atividades são úteis 

para identificar riscos, pois fornecem uma avaliação quantitativa do custo provável para concluir as 

atividades programadas e idealmente são expressas como intervalo que indica o grau de risco. A 

análise pode resultar em projeções que indicam se a estimativa é suficiente ou insuficiente para 

concluir a atividade. 

Estimativas de duração das atividades: As análises das estimativas de duração das atividades são 

úteis para identificar os riscos relacionados com as provisões de tempo para as atividades ou projeto 

como um todo, novamente com um intervalo de estimativas que indica o grau relativo de riscos.  

Linha de base do escopo: As premissas são encontradas na declaração do escopo. A incerteza nas 

premissas deve ser avaliada como causa potencial de risco. 

A EAP é uma entrada essencial para identificação de riscos, pois facilita o entendimento dos riscos 

potenciais nos níveis micro e macro. Os riscos podem ser identificados e subsequentemente 

acompanhados nos níveis de resumo ou conta de controle e/ou de pacote de trabalho. 

Registro das partes interessadas: As informações sobre as partes interessadas serão úteis nas 

solicitações de entrada para identificação dos riscos. Elas vão garantir que as principais partes 

interessadas, principalmente o cliente, sejam entrevistadas ou participem de alguma forma durante 

o processo de “Identificação dos riscos”. 

Plano de gerenciamento de custos: O processo de identificar os riscos exige um entendimento dos 

planos de gerenciamento dos custos encontrados no plano de gerenciamento do projeto. A 

abordagem específica ao gerenciamento de custos pode gerar ou minimizar os riscos por sua 

natureza ou estrutura. 

Plano de gerenciamento de cronograma: O processo de identificar os riscos também exige um 

entendimento do plano de gerenciamento. A abordagem específica ao gerenciamento do 

cronograma pode gerar ou minimizar os riscos por sua natureza ou estrutura. 

Plano de gerenciamento da qualidade: O processo de identificar os riscos também exige um 

entendimento do plano de gerenciamento da qualidade encontrado no plano de gerenciamento.  

 

4.3.2 Ferramentas e Técnicas 

É possível fazer uma revisão estruturada da documentação, incluindo planos, premissas, arquivos de 

projetos anteriores, contratos e outras informações. A qualidade dos planos, bem como a 

consistência entre esses planos e os requisitos e as premissas do projeto, podem ser indicadores de 

riscos. 

Brainstorming: O objetivo do brainstorming é a de obter uma grande quantidade de riscos. 

A equipe do projeto normalmente realiza um brainstorming, em geral com um conjunto 
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multidisciplinar de especialistas que podem não fazer parte da equipe. As características dos riscos 

podem ser usadas como uma estrutura analítica dos riscos. Os riscos são então identificados e 

categorizados, de acordo com o tipo, e suas definições são detalhadas. 

Delphi: A técnica Delphi é uma maneira de obter um consenso de especialistas. Os especialistas em 

riscos participam anonimamente nessa técnica. O facilitador usa um questionário para solicitar ideias 

sobre riscos importantes para a organização. As respostas são resumidas e redistribuídas aos 

especialistas para comentários adicionais. A técnica Delphi ajuda a reduzir a parcialidade nos dados e 

evita que alguém possa influenciar indevidamente o resultado. 

Entrevistas: Entrevistar os participantes experientes, partes interessadas e especialistas no assunto 

pode identificar riscos. 

Análise da causa-raiz: A análise da causa-raiz é uma técnica específica para identificar um problema, 

descobrir as causas subjacentes que levaram a ele e desenvolver ações preventivas. 

Devido ao contínuo aumento da diversidade das ameaças enfrentadas pelas áreas de TI, os 

profissionais de segurança ficam cada vez mais sobrecarregados. Todo alerta sobre uma nova 

vulnerabilidade de software ou o surgimento de programas mal-intencionados pode envolver o 

pessoal de TI em grandes esforços para implementar uma correção o mais rápido possível. O 

resultado pode ser uma ação tempestiva de reação aos acontecimentos, consumindo tempo e 

energia, mas nem sempre significando o máximo de proteção para os valores de negócios.  

Em vez disso, as equipes de segurança devem desenvolver estratégias inteligentes de gerenciamento 

de riscos para que seus recursos limitados sejam concentrados nas maiores ameaças aos seus 

negócios. 

 Valor dos Ativos. Um servidor que armazena grande volume de dados de 

jurisdicionados é certamente um ativo mais crítico que o desktop de um atendente. 

Portanto, uma estratégia inteligente de redução de riscos exige uma ideia clara do 

valor que representam os vários tipos de ativos de TI em todo o tribunal em sua 

missão institucional. 

 Vulnerabilidade dos Ativos. Além de ter valores diferentes para os negócios, os 

ativos de TI têm níveis diferentes de vulnerabilidade inerentes a sua importância. Um 

sistema que gera páginas públicas da Web é mais vulnerável que um servidor sem 

qualquer contato com a Internet, por exemplo. Assim como um switch armazenado 

em um armário de conexões fica menos exposto que um laptop a milhares de 

quilômetros do perímetro de segurança da instituição. 

 Ameaças Reais. Finalmente, as equipes de segurança precisam ver com clareza as 

ameaças reais às quais um determinado recurso está exposto. Um número 
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maior de exploits é direcionado aos sistemas operacionais mais difundidos no 

mercado, por exemplo, que a sistemas legados. Portanto, embora os aplicativos 

executados nesses sistemas mais antigos possam ter mais valor para a instituição, 

eles também são alvos de menos ameaças e, assim, podem representar um risco 

menos substancial para a instituição que os aplicativos executados no Microsoft® 

Windows® ou no Linux™. 

Analisando esses três atributos, as equipes de segurança podem compreender exatamente onde 

estão os maiores riscos aos negócios e priorizar proporcionalmente suas atividades de redução de 

riscos. 

É possível desenvolver listas de verificação para identificação de riscos com base nas informações 

históricas e no conhecimento que foi acumulado a partir de tarefas ou esforços anteriores 

semelhantes e outras fontes de informações, as quais devem ser consultadas por meio de um 

documento que apresenta lições aprendidas, por exemplo. O nível mais baixo da EAR também pode 

ser usado como uma lista de verificação de riscos. A equipe deve se certificar de explorar os itens que 

não aparecem na lista de verificação. Essa lista deve ser revisada durante o encerramento do projeto, 

para incorporar as novas lições aprendidas, a ser aprimorada para uso em projetos futuros. 

Todos os riscos identificados são concebidos e desenvolvidos com base em um conjunto de 

hipóteses, cenários ou premissas. A análise das premissas explora a validade das premissas em 

relação ao projeto. Ela identifica os riscos decorrentes do caráter, instável, inconsistente ou 

incompleto das premissas. 

Técnicas de diagramas auxiliam na identificação de riscos. 

Diagrama de causa e efeito, também é conhecido como diagrama de Ishikawa ou de espinha de 

peixe e são úteis para identificar as causas dos riscos. 

Diagramas do sistema ou fluxogramas mostram como os vários elementos de um sistema se inter-

relacionam e o mecanismo de causalidade. 

Diagrama de influência são apresentações gráficas de situações que mostram influências causais, 

ordem dos eventos no tempo e outras relações entre variáveis e resultados. 

A técnica de Análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (SWOT), a fim de aumentar a 

abrangência dos riscos identificados, incluindo os riscos gerados internamente começa com a 

identificação das forças e fraquezas da organização, enfatizando a organização do projeto ou negócio 

mais amplo. Esses fatores geralmente são identificados por meio do brainstorming. Em seguida, a 

análise SWOT identifica as oportunidades do projeto resultantes das forças da organização, bem 

como as ameaças decorrentes das fraquezas. Essa análise também examina o grau em que as forças 

da organização compensam as ameaças e as oportunidades que podem superar as fraquezas. 

Opinião especializada pode identificar os riscos diretamente por especialistas com experiência 

relevante em projetos ou áreas de negócios semelhantes. Esses especialistas devem ser 
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identificados pelo gerente de projeto e convidados, a considerar todos os aspectos do projeto, além 

de sugerir os riscos possíveis com base na sua experiência anterior e nas áreas de especialização. 

 

4.3.3 Saídas 

O registro de riscos é a principal saída do processo de identificação dos riscos. O registro dos riscos 

contém basicamente os resultados dos outros processos de gerenciamento de riscos, conforme são 

conduzidos, resultando em um aumento no nível e no tipo de informações contidas no registro dos 

riscos, ao longo do tempo. 

Os riscos identificados são descritos com o maior número de detalhes possível. Além da lista de 

riscos identificados, as causas-raiz desses riscos podem ficar mais evidentes. Eles devem ser 

registrados e usados para apoiar a futura identificação de riscos para este e outros projetos. 

Respostas potenciais a um risco às vezes podem ser identificadas durante o processo de identificação 

dos riscos. 

 

4.4 Realizar a Análise Qualitativa de Riscos 

Realizar a análise qualitativa de riscos é o processo de priorização de riscos, análise ou ação adicional, 

por meio da avaliação e a combinação de probabilidade de ocorrências e impacto. O processo de 

realizar a análise qualitativa dos riscos avalia a prioridade dos riscos, usando a sua relativa 

probabilidade ou plausibilidade de ocorrência; o impacto corresponde nos objetivos do projeto se os 

riscos ocorrem, bem como outros fatores, como o intervalo de tempo para resposta e a tolerância a 

riscos da organização associada com as restrições de custo, cronograma, escopo e qualidade do 

projeto.  

Essas avaliações refletem a atitude da equipe do projeto e de outras partes interessadas em relação 

ao risco. Portanto, uma avaliação eficaz requer a identificação explícita e o gerenciamento das 

atitudes, em relação ao risco, dos principais participantes no processo, de realizar a análise 

qualitativa dos riscos.  

A realização da análise qualitativa de riscos normalmente é um meio rápido e econômico de 

estabelecer os riscos prioritários e de planejar as respostas. O processo de realizar a análise 

qualitativa dos riscos deve ser revisto durante o ciclo de vida do projeto a fim de atualizá-lo de 

acordo com as mudanças do projeto.  

 

4.4.1 Entradas 

Os principais elementos do plano de gerenciamento dos riscos para realizar a análise qualitativa de 

riscos incluem os papéis e responsabilidades do gerenciamento dos riscos; orçamentos; atividades; o 

cronograma de gerenciamento dos riscos; categorias de riscos; definições de probabilidade e 
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impacto; a matriz de probabilidade e impacto; e a revisão das tolerâncias a riscos, das partes 

interessadas. 

Os projetos de um tipo comum ou recorrente tendem a ter riscos melhor entendidos. Os projetos 

que usam tecnologias de ponta ou pioneiras ou que são altamente complexos, ou que a equipe 

desconhece o tipo de trabalho tendem a ter mais incertezas, o que pode ser avaliado por intermédio 

do exame da declaração do escopo do projeto. 

 

4.4.2 Ferramentas e Técnicas 

A análise de probabilidade de riscos investiga a probabilidade de cada risco específico ocorrer. 

A avaliação do impacto de riscos investiga o efeito potencial sobre um objetivo do projeto como 

cronograma, custo, qualidade ou desempenho, incluindo tanto os efeitos negativos das ameaças 

como os efeitos positivos das oportunidades. 

A avaliação de probabilidade e do impacto é feita para cada risco identificado. Os riscos podem ser 

avaliados em entrevistas ou reuniões com participantes selecionados por sua familiaridade com as 

categorias dos riscos na agenda. São incluídos membros da equipe do projeto e, talvez, pessoas 

experientes, externas ao projeto. 

O nível de probabilidade de cada risco e seu impacto no projeto são avaliados durante a entrevista 

ou reunião. As probabilidades e os impactos dos riscos são classificados de acordo com as definições 

fornecidas no plano de gerenciamento dos riscos. 

Os riscos podem ser priorizados para uma posterior análise quantitativa e a resposta com a base na 

sua classificação. Em geral, essas regras de classificação de riscos são especificadas pela organização 

e incluídas nos ativos de processos organizacionais. A avaliação da importância do risco e 

consequentemente, da prioridade da atenção, normalmente é conduzida, usando uma tabela de 

referência ou uma matriz de probabilidade e impacto. Essa matriz especifica a probabilidade e 

impacto que resultam em uma classificação dos riscos como baixa, alta e moderada. A área cinza  

representa baixos riscos, a área verde representa riscos moderados, a área amarela riscos elevados, 

e a área vermelha representa riscos extremos. 
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Figura 7 -  Matriz de probabilidade e impacto 

Conforme figura acima a organização pode classificar um risco separadamente para cada objetivo. E 

também pode desenvolver formas para uma classificação geral para cada risco. 

A avaliação da importância de cada risco e, consequentemente, da prioridade de atenção, 

normalmente é conduzida usando uma tabela de referência ou uma matriz de probabilidade e 

impacto. Essa matriz especifica as combinações de probabilidade e impacto que resultam em uma 

classificação dos riscos como prioridade baixa, moderada, alta. 

A classificação dos riscos ajuda a orientar as respostas, como os riscos que têm um impacto negativo 

nos objetivos, se ocorrem ameaças e que estão na zona de alto risco (vermelha) da matriz, os quais 

podem exigir uma ação prioritária e estratégias eficientes de resposta.  

A análise qualitativa dos riscos requer dados exatos e imparciais para ser digna de crédito. A análise 

da qualidade dos dados dos riscos é uma técnica para avaliar o grau em que os dados sobre riscos 

são úteis para o gerenciamento dos riscos. 

Os riscos do projeto podem ser categorizados por fontes de risco (por exemplo, usando a EAR), área 

afetada do projeto (por exemplo, usando a EAP) ou outra categoria útil (por exemplo, fase do 

projeto) para determinar as áreas do projeto mais expostas aos defeitos da incerteza. As ameaças 

que estão na zona de risco moderado (verde) devem ser monitoradas. 

A avaliação da urgência dos riscos pode ser combinada com a classificação dos riscos, determinada a 

partir da matriz de probabilidade e impacto para gerar uma classificação final da gravidade dos 

riscos. 

A opinião especializada é necessária para avaliar a probabilidade e o impacto de cada risco, a fim de 

determinar sua localização na matriz. Os especialistas geralmente são pessoas que têm experiência 

com projetos semelhantes, que ocorreram em um passado não muito distante. 

 

4.4.3 Saídas 

O registro dos riscos é iniciado durante o processo de identificar os riscos. Depois o registro dos 

riscos é atualizado com as informações do processo de análise qualitativa de riscos e é incluído nos 

documentos do projeto.  

A matriz de probabilidade e impacto pode ser usada para classificar os riscos de acordo com sua 

importância individual. Usando combinações da probabilidade de ocorrência de cada risco e 

do impacto nos objetivos caso eles ocorram, os riscos serão priorizados para concentrar a 
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atenção nos itens de alta relevância (alto risco) para os objetivos mais importantes, onde as 

respostas podem gerar melhores resultados para o projeto.  

 

 

 

4.5 Realizar a Análise Quantitativa de Riscos 

 

Realizar a análise quantitativa de riscos é o processo de analisar numericamente o efeito dos riscos 

identificados nos objetivos do projeto. A análise quantitativa é realizada nos riscos que foram 

priorizados pela análise qualitativa de riscos como tendo impacto potencial e substancial nas 

demandas concorrentes do projeto.  

O processo de Realizar a análise quantitativa pode não ser necessário para desenvolver respostas 

eficazes a riscos. A disponibilidade de tempo e orçamento e a necessidade de declarações qualitativa 

ou quantitativas sobre os riscos e impactos vão determinar os métodos a serem usados em qualquer 

projeto especifico.   

 

4.5.1 Entradas 

O plano de gerenciamento dos custos do projeto define o formato e estabelece critérios para 

planejamento, estruturação, estimativa, orçamento e controle de custos de projeto. Esses controles 

podem ajudar a determinar a estrutura e/ou abordagem de aplicação para a análise quantitativa do 

plano de custo ou do orçamento. 

O plano de gerenciamento do cronograma do projeto define o formato e estabelece os critérios para 

desenvolvimento e controle do cronograma do projeto. Esses controles e a própria natureza do 

cronograma podem ajudar a determinar a estrutura e/ou a abordagem de aplicação da análise 

quantitativa do cronograma. 

 

4.5.2 Ferramentas e Técnicas 

As técnicas de entrevistas dependem da experiência e de dados históricos para quantificar a 

probabilidade e o impacto dos riscos nos objetivos do projeto. As informações necessárias dependem 

dos tipos de distribuições de probabilidade que serão usadas. 

As distribuições contínuas, amplamente usadas em modelagem e simulação, representam a incerteza 

em valores, tais como durações de atividades do cronograma e custos de componentes do projeto. 

Podem ser usadas distribuições discretas para representar eventos incertos, como o resultado de um 

teste ou um cenário possível em uma árvore de decisão. 
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A análise de sensibilidade ajuda a determinar quais riscos tem mais impacto potencial no projeto, 

examina a extensão com que a incerteza de cada elemento do projeto afeta o objetivo que está 

sendo examinado quando todos os outros elementos incertos são mantidos em seus valores da linha 

de base. 

Modelagem de simulação de um projeto utiliza um modelo que converte as incertezas especificadas 

de maneira detalhada e o seu possível impacto nos objetivos do projeto. As simulações iterativas em 

geral são executadas usando a técnica de Monte Carlo. Em uma simulação, o modelo do projeto é 

calculado várias vezes, com os valores de entrada (por exemplo, estimativas de custos ou durações 

das atividades) selecionados aleatoriamente para cada iteração das distribuições de probabilidades 

dessas variáveis. 

 

4.5.3 Saídas 

O registro dos riscos também é atualizado para incluir um relatório quantitativo dos riscos 

detalhando as abordagens quantitativas, saídas e recomendações. 

São feitas estimativas dos resultados potenciais dos custos com os níveis de confiança associados. 

Esse resultado, geralmente expresso como uma distribuição cumulativa pode ser usado com as 

tolerâncias a riscos das partes interessadas para permitir a quantificação das reservas para 

contingências de custo e tempo. Essas reservas são necessárias para calcular o risco de exceder os 

objetivos definidos em um nível aceitável para organização. 

Com os riscos existentes no projeto, a probabilidade de atingir os objetivos definidos no plano atual 

pode ser estimada usando os resultados da análise quantitativa de riscos.  

A lista de riscos quantificados inclui aqueles que representam a maior ameaça ou a menor 

oportunidade para o projeto. Engloba os riscos que podem ter o maior efeito na contingência de 

custos e os mais prováveis de influenciar o caminho crítico. Esses riscos podem ser identificados, em 

alguns casos, por meio de um diagrama de tornado, gerado como resultado da análise de simulação. 

Conforme a análise é repetida, pode ficar aparente uma tendência que leve a conclusões que afetam 

as respostas aos riscos. As informações organizacionais históricas sobre o cronograma, custos, 

qualidade e desempenho devem refletir as novas visões obtidas por meio do processo de realizar a 

análise quantitativa de riscos, o qual pode ser separado ou vinculado ao registro dos riscos. 

 

 

4.6 Planejar as respostas aos riscos 

Planejar as respostas aos riscos é o processo de desenvolvimento de opções e ações para aumentar 

as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto, é posterior aos processos de 
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Realizar a análise qualitativa dos riscos e Realizar a análise quantitativa dos riscos e engloba a 

identificação e a designação de uma pessoa para assumir a responsabilidade para cada resposta ao 

risco acordada e financiada.  

O processo de planejamento das respostas aborda os riscos pela prioridade, inserindo recursos e 

atividades no orçamento, no cronograma e no plano de gerenciamento do projeto, conforme o 

necessário. 

Esta seção apresenta as abordagens mais usadas para o planejamento de respostas a riscos. Os riscos 

englobam as ameaças e as oportunidades que podem afetar o sucesso do projeto e são analisadas 

para cada um deles. 

 

4.6.1 Entradas 

Registros de riscos: esse registro engloba os riscos identificados, as causas-raiz, listas de respostas 

possíveis, os proprietários dos riscos, sintomas de alerta, a lista de prioridades dos riscos, uma lista 

dos riscos que exigem resposta a curto prazo, uma lista de riscos para análise adicional e resposta, 

tendências nos resultados da análise qualitativa e uma lista de observação de riscos de baixa 

prioridade. 

Os componentes importantes do plano de gerenciamento de riscos incluem papéis e 

responsabilidades, definições de análise de riscos, intervalos de tempo para revisões e para limites 

para riscos baixos, moderados e altos. Os limites ajudam a identificar os riscos para os quais são 

necessárias respostas específicas. 

 

4.6.2 Ferramentas e Técnicas 

Existem várias estratégias de respostas a riscos disponíveis. A estratégia ou a mescla de estratégias 

com maior probabilidade de ser eficaz deve ser selecionada para cada risco. Podem ser usadas 

ferramentas de análise de riscos, como análise da árvore de decisão para escolher as respostas mais 

adequadas.  

São desenvolvidas ações específicas para implementar essa estratégia e principais alternativas, 

conforme necessário. É possível desenvolver um plano alternativo para a implementação caso a 

estratégia selecionada não seja totalmente eficaz ou se um risco aceito ocorrer. 

Três das estratégias, a seguir, em geral se aplicam a ameaças ou riscos que se ocorrerem, podem ter 

impactos negativos nos objetivos do projeto. A quarta estratégia compreende a Aceitação dos riscos 

que pode ser usada tanto para riscos negativos ou ameaças como para riscos positivos ou 

oportunidades. Essas estratégias, descritas a seguir, são evitar, transferir, mitigar ou aceitar: 

 Eliminar: A eliminação de riscos engloba a alteração do plano de gerenciamento do 

projeto para remover totalmente a ameaça. O gerente do projeto também 
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pode isolar os objetivos do projeto o impacto do risco ou alterar o objetivo que está 

ameaçado. 

Exemplos disso incluem estender o cronograma, alterar a estratégia ou reduzir o 

escopo. A estratégia mais radical é a suspensão total do projeto. Alguns riscos que 

surgem no início do projeto podem ser evitados esclarecendo os requisitos, obtendo 

informações, melhorando a comunicação, ou adquirindo conhecimentos 

especializados. 

 Transferir: A transferência de riscos exige a mudança de alguns ou todos os 

impactos negativos de uma ameaça juntamente com a responsabilidade da resposta 

para um terceiro. Transferir o risco simplesmente passa a responsabilidade pelo 

gerenciamento para outra parte, mas não o elimina. Transferir a responsabilidade 

pelo risco é mais eficaz ao lidar com a exposição a riscos financeiros.  

A transferência dos riscos quase sempre envolve o pagamento de um prêmio à parte 

que está assumindo o risco. Ferramentas de transferências podem ser bastante 

variadas incluem, entre outras, o uso de seguros, seguros desempenho, garantias, 

finanças, etc. 

 Mitigar: a mitigação de riscos implica na redução da probabilidade e/ou do impacto 

de um evento de riscos adverso, para dentro de limites aceitáveis. Adotar uma ação 

antecipada para reduzir a probabilidade e/ou impacto de um risco ocorrer, em geral é 

mais eficaz do que reparar o dano depois de o risco ter ocorrido. 

Adotar processos menos complexos, fazer mais testes eu escolher um fornecedor 

mais estável são exemplos de uma das ações de mitigação. 

 Aceitar: Essa estratégia é adotada porque raramente é possível eliminar todas as 

ameaças de um projeto. Indica que a equipe do projeto decidiu não alterar o plano de 

gerenciamento do projeto para lidar com um risco, ou não conseguiu identificar outra 

estratégia de resposta adequada. Pode ser passiva ou ativa. Aceitação passiva não 

requer nenhuma ação exceto documentar a estratégia deixando que a equipe do 

projeto trate dos riscos quando eles ocorrem. 

Três das quatro respostas são sugeridas para tratar de riscos com impactos potencialmente positivos 

sob os objetos do projeto. A quarta estratégia, aceitar, pode ser usada tanto para riscos negativos ou 

ameaças como para riscos positivos ou oportunidades. Essas estratégias descritas a seguir, são 

explorar, compartilhar, melhorar ou aceitar. 
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 Explorar: Essa estratégia pode ser selecionada para riscos com impactos positivos 

quando a organização deseja garantir que a oportunidade seja concretizada. Procura 

eliminar a incerteza associada com determinado risco positivo, garantindo que a 

oportunidade realmente aconteça. Exemplos de resposta de exploração direta 

incluem designar os recursos mais talentosos da organização para o projeto a fim de 

reduzir o tempo de conclusão ou para proporcionar um custo mais baixo do que foi 

originalmente planejado. 

 Compartilhar: Compartilhar um risco positivo envolve alocação integral ou parcial da 

propriedade da oportunidade a um terceiro que tenha mais capacidade de capturar a 

oportunidade para benefício da organização. 

 Melhorar: Essa estratégia é usada para aumentar a probabilidade e/ou os impactos 

positivos de uma oportunidade. Identificar e maximizar os principais impulsionadores 

desses riscos de impacto positivo pode aumentar a probabilidade de ocorrência. 

Exemplos de melhoramento de oportunidades são acréscimos de mais recursos de 

uma atividade para terminar mais cedo. 

 Aceitar: Aceitar uma oportunidade é desejar aproveitá-la caso ela ocorra, mas não 

persegui-la ativamente. 

 

Algumas respostas são projetadas para serem usadas somente se certos eventos ocorrerem. Para 

alguns riscos, é apropriado que a equipe do projeto faça o plano de respostas que só será executado 

sob determinada condições pré-definidas, caso acredite-se que haverá alerta suficiente para 

implementar o plano. 

 

4.6.3 Saídas 

No processo de planejar as respostas aos riscos, as respostas apropriadas são escolhidas, acordadas e 

incluídas no registro dos riscos. No registro dos riscos devem ser gravados em um nível de 

detalhamento que corresponde à classificação de propriedades e a resposta planejada. Em geral os 

riscos altos e moderados são abordados em detalhes. Os riscos considerados de baixa propriedade 

são incluídos em uma “lista de observação” para monitoramento periódico. Os componentes do 

registro dos riscos nesse ponto podem incluir: 

 Riscos identificados, suas descrições, áreas do projeto afetadas (por exemplo, a 
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EAP), suas causas (por exemplo, elemento EAR) e como podem afetar os objetivos 

estipulados; 

 Proprietários dos riscos e as responsabilidades atribuídas; 

 Estratégias de respostas acordadas; 

 Ações específicas para implementar a estratégia de resposta escolhida; 

 Planos de contingência e gatilhos que indiquem a execução; 

 Planos alternativos para serem usados como uma reação a um risco que ocorreu e 

quando a principal resposta foi inadequada; 

 Riscos secundários que surgem como o resultado direto da implementação de uma 

resposta a riscos e reservas para contingência que são calculadas com base na 

análise quantitativa de riscos do projeto e os limites de riscos da organização.  

As decisões para a transferência de riscos, como contratos de seguros, serviços e outros itens que 

sejam necessários são selecionados nesse processo. Isto pode ocorrer como resultado da mitigação 

ou transferência de algumas ou todas as ameaças, ou do melhoramento ou compartilhamento de 

algumas ou todas as oportunidades. O tipo de contrato selecionado também fornece um mecanismo 

para a distribuição de riscos. Essas decisões constituem entradas para o processo de planejar as 

aquisições. 

Os elementos do plano de gerenciamento do projeto que podem ser atualizados incluem, mas não 

estão limitados a: 

 Plano de gerenciamento de cronograma; 

 Plano de gerenciamento de custos; 

 Plano de gerenciamento da qualidade; 

 Plano de gerenciamento das aquisições; 

 Plano de gerenciamentos dos recursos humanos; 

 Estrutura analítica do projeto; 

 Linha de base do cronograma; 

 Linha de base do desempenho de custos. 

 

4.7 Monitorar e controlar os riscos 
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4.7.1 Entradas  

Monitorar e controlar os riscos é o processo de implementação dos planos de respostas a riscos, 

acompanhamento dos riscos identificados, monitoramento dos riscos residuais, identificação de 

novos riscos e avaliação da eficácia do processo de riscos durante todo o projeto.  

O processo de monitorar e controlar os riscos utiliza técnicas, como análise de variações e 

tendências, que requerem o uso das informações de desempenho geradas durante a execução do 

projeto. Outras finalidades do processo de monitorar e controlar os riscos determina se: 

 As premissas do projeto ainda são validas; 

 A análise mostra um risco avaliado que foi modificado ou que pode ser desativado; 

 As políticas e os procedimentos e gerenciamento dos riscos estão sendo seguidos e 

as reservas para contingências de custo ou cronograma devem ser modificadas de 

acordo com a avaliação atual dos riscos. 

O processo de monitorar e controlar os riscos também engloba a atualização dos ativos de processos 

organizacionais, incluindo os bancos de dados de lições aprendidas e os modelos de gerenciamento 

dos riscos do projeto para benefício de futuros projetos. 

As principais entradas do registro dos riscos incluem os riscos identificados e os donos dos riscos, 

respostas aos riscos acordadas, ações específicas de implementação, sintomas e sinais de alerta, 

riscos residuais e secundários, uma lista de observação de riscos de baixa prioridade, as reservas de 

contingências de tempo e custo e o plano de gerenciamento dos riscos, que inclui tolerâncias a 

riscos, protocolos e a atribuição de pessoas, tempo e outros recursos para o gerenciamento dos 

riscos do projeto. 

As informações sobre o desempenho do trabalho relativas a vários resultados de desempenho 

incluem, entre outras: 

 Andamentos das entradas; 

 Progresso do cronograma e custos ocorridos. 

Os relatórios de desempenho usam as informações de medições do desempenho e as analisam para 

fornecer informações sobre o desempenho do trabalho do projeto, tais como análise de variação, 

dados de valor agregado e dados de previsões. 

 

4.7.2 Ferramentas e Técnicas  

Monitorar e controlar os riscos muitas vezes resulta na identificação de novos riscos, na 

reavaliação dos riscos atuais e no encerramento dos riscos que estão desatualizados. As 
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reavaliações dos riscos devem ser programadas com regularidade. A quantidade e os detalhes de 

repetição que são apropriados dependem de como está o andamento do projeto em relação aos 

seus objetos. 

As auditorias de riscos examinam e documentam a eficácia das respostas para lidar com os riscos 

identificados e suas causas-raiz, bem como a eficácia do processo de gerenciamento dos riscos. O 

gerente de projetos é responsável por garantir que sejam realizadas auditorias com uma frequência 

adequada, conforme definido no plano de gerenciamento dos riscos do projeto. 

Muitos processos de controle usam a análise da variação para comparar os resultados planejados 

com os resultados atuais. Para fins de monitoramento e controle de eventos de risco deve-se fazer 

uma revisão das tendências na execução do projeto usando as informações do desempenho. A 

análise do valor agregado e outros métodos de análise de variação e tendências podem ser usados 

para monitorar o desempenho geral do projeto. 

A medição do desempenho técnico compara as realizações técnicas durante a execução do projeto 

com o cronograma de realizações técnicas do plano de gerenciamento do projeto. É necessária a 

definição de medidas quantificáveis e objetivas do desempenho técnico que possam ser usadas para 

comparar os resultados reais com as metas. Essas medidas de desempenho técnico podem incluir 

ponderação, prazos das transações, números de defeitos entregues, capacidade de armazenamento, 

etc. Qualquer desvio como demonstrar mais ou menos funcionalidade do que o planejamento em 

um marco pode ajudar a prever o grau de sucesso para atingir o escopo do projeto e expor o grau de 

risco técnico que o projeto está enfrentando. 

Durante a execução do projeto podem ocorrer alguns riscos, com impactos positivos ou negativos 

nas reservas para contingências de orçamento ou cronograma. A análise das reservas compara a 

quantidade restante de reservas para contingências com a quantidade de risco restante a qualquer 

momento no projeto a fim de determinar se as reservas restantes são adequadas. 

O gerenciamento dos riscos deve ser um item da agenda nas reuniões periódicas de andamento do 

projeto. O tempo necessário para esse item pode variar, dependendo dos riscos que foram 

identificados, da sua prioridade e da dificuldade de resposta. O gerenciamento dos riscos fica mais 

fácil quando é praticado com mais frequência. Discussões frequentes sobre riscos aumentam a 

probabilidade de que as pessoas possam identificar os riscos e as oportunidades. 

 

4.7.3 Saídas 

Resultados de reavaliações de riscos: auditorias de riscos e revisões periódicas dos riscos. Esses 

resultados podem incluir a identificação de novos eventos de riscos, atualizações de probabilidade, 

impacto, prioridade, plano de respostas, propriedade e outros elementos dos riscos. Também podem 

incluir o encerramento dos riscos que não são mais aplicáveis e a libertação das reservas associadas. 

Resultados reais dos riscos do projeto e das respostas aos riscos: essas informações podem ajudar os 
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gerentes de projetos a planejar os riscos na organização inteira e também em projetos futuros. 

Os seis processos de gerenciamento dos riscos do projeto produzem informações que podem ser 

usadas para projetos futuros e devem ser capturados nos ativos de processos organizacionais. Os 

ativos de processos organizacionais que podem ser atualizados incluem, entre outros: 

 Modelos do plano de gerenciamento dos riscos, incluindo a matriz de probabilidades 

e impacto e o registro dos riscos; 

 Estrutura analítica dos riscos e lições apreendidas das atividades de gerenciamentos 

dos riscos do projeto. 

 

A implementação dos planos de contingência ou soluções de contorno às vezes resulta em uma 

solicitação de mudança. As solicitações de mudanças são preparadas e encaminhadas para o 

processo realizar o controle integrado de mudanças. As solicitações de mudanças também podem 

incluir as ações corretivas e preventivas recomendadas. 

 Ações corretivas recomendadas incluem planos de contingência e planos de 

contorno. Esses últimos são respostas que não foram inicialmente planejadas, mas 

não necessárias para lidar com os riscos emergentes que não foram identificados 

anteriormente ou que foram aceitos passivamente. 

 Ações preventivas recomendadas são usadas para manter a conformidade do 

projeto em relação ao plano de gerenciamento do projeto. 

 Se as solicitações de mudanças aprovadas afetarem os processos de gerenciamento 

de riscos, os documentos correspondentes do plano de gerenciamento do projeto 

serão revisados e republicados para refletir as mudanças aprovadas. 

 Os documentos do projeto que podem ser atualizados como resultados do processo 

de monitorar e controlar os riscos são os mesmos do processo de planejar as 

respostas aos riscos. 
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5. Levantamento Inicial de Riscos 

Após um levantamento inicial dos riscos identificados no âmbito da política de tecnologia da 

informação para o TCMGO. Trata-se de uma lista preliminar a ser utilizada como apoio nas primeiras 

análises de risco efetuadas pela equipe do tribunal. 

O propósito destes estudos é fornecer subsídios iniciais para que a equipe do TCMGO possa começar 

o trabalho de gerenciamento de riscos relacionados com a Política de Tecnologia da Informação e 

com a superintendência de informática. 

No anexo I estão relacionados os riscos preliminarmente identificados e propostos para subsidiar as 

atividades de gerenciamento de riscos do tribunal. 

Estudos do PMI mostram que 10% dos riscos que acontecem em projetos de qualquer natureza não 

foram identificados pelas equipes responsáveis pelo gerenciamento de riscos. O processo de 

gerenciamento de riscos deve ser iterativo, de maneira que novos riscos sejam identificados ao longo 

da execução do trabalho. Os riscos não podem ser gerenciados se não forem intensivamente 

monitorados e identificados, este é o processo mais crítico dentro do gerenciamento de riscos. 

O presente trabalho não tem a pretensão de identificar todos os riscos  possíveis em um projeto 

desta natureza, preocupando-se em relacionar os riscos mais previsíveis e conhecidos com base nos 

levantamentos realizados no TCMGO, constituindo assim, um ponto de partida para o trabalho da 

equipe de gerenciamento de riscos do tribunal. 

Partir do princípio de que os riscos não irão influenciar o andamento do trabalho ao longo do seu 

ciclo de vida é uma premissa perigosa. É imprescindível que as ameaças sejam identificadas, 

classificadas e que ações sejam planejadas para o caso de as ameaças se confirmarem. 

A identificação de riscos é um fator crítico para o sucesso do gerenciamento de riscos por demandar 

tempo das pessoas envolvidas no projeto. 

A partir deste subsídio inicial, é indispensável que a equipe de gerenciamento de riscos escolhida 

pelo tribunal realize as atividades previstas na metodologia de gerenciamento de riscos, tais como 

definir o plano de gerenciamento de riscos, identificar novos riscos através das técnicas previstas, 

realizar análise qualitativa e quantitativa dos riscos, planejar ações de respostas às ameaças 

identificadas e monitorar e controlar intensivamente os riscos levantados. 

 

 


