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Governança de TI
Conceitos
Acerca de conceitos relacionados à governança de tecnologia da informação (TI), julgue os itens a
seguir.
Questão 61 As ferramentas GUT (gravidade, urgência e tendência), o Diagrama de Pareto e a Curva
de Tendência fornecem suporte à atividade do planejamento estratégico de filtrar informações de
interesse da organização.
Gabarito preliminar: CERTO.
Comentários
Em [1], temos que ferramentas GUT são usadas para “... definir prioridades dadas as
diversas alternativas de ação”. As ferramentas GUT aplicam-se quando é necessário priorizar
ações dentro de um leque de alternativas.
O Diagrama de Pareto é [2] “... um recurso gráfico utilizado para estabelecer uma ordenação
nas causas de perdas que devem ser sanadas”. Vilfredo Pareto calculou matematicamente que 80%
da riqueza estava em mãos de 20% da população. Juran trouxe isso para a realidade da qualidade
e disse que “Poucas causas levam à maioria das perdas, ou seja, poucas são vitais, a maioria é
trivial”.
Não achei alguma referência para embasar a Curva de Tendência.
Concluindo, essas ferramentas serão úteis para o planejamento estratégico de uma
organização.
Referências:
[1] Ferramentas GUT: novosolhos.com.br/site/arq_material/13369_14428.doc
[2] Diagrama de Pareto: www.brasilacademico.com/maxpt/links_goto.asp?id=1015

Questão 62 Um dos objetivos da governança de TI é possibilitar o alinhamento das atividades da
equipe de TI com as prioridades das demais áreas de negócios da empresa.
Gabarito preliminar: CERTO.
Comentários
Acredito que essa questão está ERRADA. Entrei com recurso com o seguinte texto:
“A questão em tela fala de um alinhamento de um nível operacional (atividades de TI) com
um nível estratégico (prioridades das demais áreas de negócios da empresa). Segundo o modelo
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de governança CobiT 4.1, cita-se as cinco áreas de foco da Governança de TI e uma delas é o
Alinhamento Estratégico que foca em garantir a ligação entre os planos de negócios e de TI,
definindo, mantendo e validando a proposta de valor de TI, alinhando as operações de TI com as
operações da organização.
Pode-se perceber pela área acima que claramente existem o alinhamento estratégico
(ligação entre os planos de negócios e de TI) e o alinhamento operacional (operações de TI com as
operações da organização).
A questão em tela não traz essa distinção, induzido o candidato ao erro, portanto, pede-se
ANULAÇÃO da questão.”
Resumindo, a questão trouxe um alinhamento operacional (atividades de TI) com
alinhamento estratégico (prioridades das demais áreas de negócio da empresa). Isso, para mim,
está errado por conta que temos o alinhamento estratégico entre os planos da TI e da organização
e o alinhamento operacional entre as operações de TI e operações da organização.
Referências:
[1] CobiT 4.1: http://www.isaca.org/Knowledge-Center/cobit/Documents/cobit41portuguese.pdf

Questão 63 Os marcos de regulação, o ambiente de negócios, a transparência da administração e
a segurança da informação são fatores que motivam o uso da governança de TI nas organizações.
Gabarito preliminar: CERTO.
Comentários
Em [1], cita-se que os fatores que motivam a Governança de TI são:
• Ambiente de Negócios;
• Marcos Reguladores;
• Segurança da Informação
• Dependência do Negócio em relação à TI; e
• Integração Tecnológica.
Aragon [2] cita mais um além dos que estão em cima: TI como prestadora de serviços.
Fiquei com dúvida no fator “transparência da administração”, pois não encontrei nenhuma
fonte para confirmá-lo como fator de motivação da Governança de TI.
Referências:
[1] Mapeamento dos processos baseado em controle para Governança de Tecnologia da
Informação: http://www.bibliotecadigital.puc-campinas.edu.br/tde_busca/arquivo.php?
codArquivo=240
[2] Implantando a Governança de TI, 2ª Edição.
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Escritório de projetos para Governança de TI
Julgue os próximos itens no que se refere a escritório de projetos para governança de TI.
Questão 64 Entre as dificuldades encontradas na implantação de um escritório de projetos,
incluem-se as relacionadas à mensuração e ao acompanhamento dos benefícios de um projeto, à
pressão por resultados em curto prazo e à definição da metodologia a ser utilizada.
Gabarito preliminar: ERRADO.
Comentários
A questão trouxe algumas dificuldades na implantação de um PMO. Dificuldades essas
relacionadas:
• À mensuração e ao acompanhamento dos benefícios de um projeto;
• À pressão por resultados em curto prazo; e
• À definição da metodologia a ser utilizada.
Em [1], há algumas dificuldades parecidas como as da questão:
• Baixa Credibilidade;
• Resistência a Mudanças;
• Dificuldade de mensuração e acompanhamento dos benefícios em um projeto (valor
agregado);
• Necessidade de formalização; e
• Pressão por resultados em curto prazo.
O examinador colocou a definição da metodologia a ser utilizada como uma dificuldade na
implantação de um PMO. Não é uma dificuldade e sim uma atribuição do escritório de projeto. No
Guia PMBoK (4ª Edição), há algumas atribuições para esse escritórios, tais como:
• Gerenciamento de recursos compartilhados entre todos os projetos administrados pelo
PMO;
• Identificação e desenvolvimento de metodologia, melhores práticas e padrões de
gerenciamento de projetos;
• Orientação, aconselhamento, treinamento e supervisão;
• Monitoramento da conformidade com as políticas, procedimentos e modelos padrões de
gerenciamento de projetos por meio de auditorias do projeto;
• Desenvolvimento e gerenciamento de políticas, procedimentos, formulários e outras
documentações compartilhadas do projeto (ativos de processos organizacionais) e
• Coordenação das comunicações entre projetos.
Referências:
[1] Escritório de Projetos: www.amcham.com.br/download/informativo2005-05-20a_arquivo

Questão 65 Um escritório de projetos pode se implantado em qualquer tipo de estrutura
organizacional — funcional, matricial ou por projeto — e ele pode ter autoridade para
supervisionar e cancelar projetos.
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Gabarito preliminar: CERTO.
Comentários
Esse verbo PODER que o CESPE utiliza pode tudo. 
Brincadeiras à parte, essa questão está correta [1]:
“Um PMO poderá auxiliar o gerente de projetos na garantia do atendimento aos quesitos
acima e também poderá contribuir na busca pela excelência em gerenciamento de projetos,
mesmo o instituto apresentando uma estrutura matricial fraca, uma vez que um PMO pode ser
implantado em qualquer estrutura organizacional.” (Grifo meu)
Fiquei com dúvida sobre a autoridade do escritório de projeto para supervisionar e cancelar
projetos dentro de uma estrutura funcional, marcando assim errado na questão. Entretanto,
pesquisando para sanar a dúvida, encontrei [2] que “Um PMO pode existir em qualquer uma das
estruturas organizacionais, inclusive nas que apresentam uma organização funcional...” (Grifo
meu).
E para fechar a dúvida, ainda no [2]: “A função de um PMO em uma organização pode variar
de uma assessoria, limitada à recomendação de políticas e procedimentos específicos sobre
projetos individuais, até uma concessão formal de autoridade pela gerência executiva.”
Referências:
[1] O apoio de um PMO na gestão de manutenção de software:
http://www.ici.curitiba.org.br/Multimidia/Documento/Artigos/ArtigoMBA_Ursula.pdf
[2] Influências organizacionais: http://www.tenstep.com.br/br/TenStepPB/open/2.3.htm

Questão 66 O escritório de projetos de uma organização tem, entre outras, as seguintes
atribuições: padronização de processos de suporte a projetos, treinamento de pessoal,
gerenciamento de recursos e elaboração do plano estratégico da organização.
Gabarito preliminar: ERRADO.
Comentários
A questão trouxe algumas atribuições de um PMO. Temos que encontrar algum erro nelas.
Como já citei as atribuições na questão 64, vamos apenas fazer um paralelo e encontrar algum
erro:
• Padronização de processos de suporte a projetos: atribuição certa, pois bate com a
atribuição “Identificação e desenvolvimento de metodologia, melhores práticas e padrões
de gerenciamento de projetos” citada pelo guia PMBoK (4ª Edição);
• Treinamento de pessoal: bate com a atribuição “Orientação, aconselhamento, treinamento
e supervisão”;
• Gerenciamento de recursos: acredito que aqui teria um erro, pois existe o gerenciamento
de recurso DE UM ÚNICO PROJETO, gerenciamento esse feito pelo gerente de projetos, e o
gerenciamento de recursos ENTRE PROJETOS, feito pelo escritório de projetos
(“Gerenciamento de recursos compartilhados entre todos os projetos administrados pelo
PMO”); e
• Elaboração do plano estratégico da organização: outro erro, pois um escritório de projeto
não será responsável pelo planejamento estratégico da organização.
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