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Agenda

• Gerenciamento dos Riscos de TI e dos Processos da Governança 
Corporativa de TI

• Novas Competências do Conselho de Administração

• Planejamento Estratégico com Análise de Riscos

• Matriz de Riscos

• Execução do Objeto da Contratação por mais de um Contratado

• Pré-Qualificação

• Questões para os Painelistas



Esse Relatório inclui Riscos 
de TI

Art. 1º, § 7º

Na participação em sociedade empresarial em que a 
empresa pública, a sociedade de economia mista e 
suas subsidiárias não detenham o controle acionário, 
essas deverão adotar, no dever de fiscalizar, práticas 
de governança e controle proporcionais à relevância, 
à materialidade e aos riscos do negócio do qual são 
partícipes, considerando, para esse fim:

VI
relatório de risco das contratações para execução de 
obras, fornecimento de bens e prestação de serviços
relevantes para os interesses da investidora;



Gerenciamento dos Riscos de TI e 
dos Processos da Governança 
Corporativa de TI

Art. 9º, § 3º A auditoria interna deverá:

I
ser vinculada ao Conselho de Administração, 
diretamente ou por meio do Comitê de Auditoria 
Estatutário;

II

ser responsável por aferir a adequação do controle 
interno, a efetividade do gerenciamento dos riscos e 
dos processos de governança e a confiabilidade do 
processo de coleta, mensuração, classificação, 
acumulação, registro e divulgação de eventos e 
transações, visando ao preparo de demonstrações 
financeiras.



Gestão de Riscos de TI

Art. 18º
Sem prejuízo das competências previstas no art. 142 da Lei nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, e das demais atribuições 
previstas nesta Lei, compete ao Conselho de Administração:

I

discutir, aprovar e monitorar decisões envolvendo práticas de 
governança corporativa, relacionamento com partes 
interessadas, política de gestão de pessoas e código de conduta 
dos agentes;

II

implementar e supervisionar os sistemas de gestão de riscos e 
de controle interno estabelecidos para a prevenção e mitigação 
dos principais riscos a que está exposta a empresa pública ou a 
sociedade de economia mista, inclusive os riscos relacionados à 
integridade das informações contábeis e financeiras e os 
relacionados à ocorrência de corrupção e fraude;



Planejamento Estratégico 
com Análise de Riscos

Art. 23º, § 1º

Sem prejuízo do disposto no caput, a diretoria deverá 
apresentar, até a última reunião ordinária do 
Conselho de Administração do ano anterior, a quem 
compete sua aprovação:

I plano de negócios para o exercício anual seguinte;

II
estratégia de longo prazo atualizada com análise de 
riscos e oportunidades para, no mínimo, os 
próximos 5 (cinco) anos.



Como fica a Contratação 
de Bens e Serviços de TI?

Art. 42º, X

matriz de riscos: cláusula contratual definidora de riscos e 
responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus 
financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, 
contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a)

listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do 
contrato, impactantes no equilíbrio econômico-financeiro da 
avença, e previsão de eventual necessidade de prolação de 
termo aditivo quando de sua ocorrência;

b)

estabelecimento preciso das frações do objeto em que haverá 
liberdade das contratadas para inovar em soluções 
metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de resultado, em 
termos de modificação das soluções previamente delineadas no 
anteprojeto ou no projeto básico da licitação;



Inovação em Contratações 
de TI

Art. 45º

Na contratação de obras e serviços, inclusive de 
engenharia, poderá ser estabelecida remuneração 
variável vinculada ao desempenho do contratado, 
com base em metas, padrões de qualidade, critérios 
de sustentabilidade ambiental e prazos de entrega 
definidos no instrumento convocatório e no contrato.



É possível fazer isso em TI 
sem perda de escala?

Art. 46º

Mediante justificativa expressa e desde que não 
implique perda de economia de escala, poderá ser 
celebrado mais de um contrato para executar serviço 
de mesma natureza quando o objeto da contratação 
puder ser executado de forma concorrente e 
simultânea por mais de um contratado.



A Pré-Qualificação de 
Fornecedores de TI

Art. 64º
Considera-se pré-qualificação permanente o procedimento 
anterior à licitação destinado a identificar:

I
fornecedores que reúnam condições de habilitação exigidas para 
o fornecimento de bem ou a execução de serviço ou obra nos 
prazos, locais e condições previamente estabelecidos;

II
bens que atendam às exigências técnicas e de qualidade da 
administração pública.

§ 1º
O procedimento de pré-qualificação será público e 
permanentemente aberto à inscrição de qualquer interessado.

§ 2º

A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão 
restringir a participação em suas licitações a fornecedores ou 
produtos pré-qualificados, nas condições estabelecidas em 
regulamento. 
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Tenho Algumas Questões 
para os Painelistas

1. A auditoria Interna das Empresas Públicas e Sociedades 
de Economia Mista está capacitada para avaliar a 
efetividade do gerenciamento dos riscos de TI e dos 
processos de governança de TI?

2. Os  mecanismos que propiciam o elo entre o sistema de 
gestão e o de governança, notadamente nos aspectos 
que permitem uma visão mais estruturada de como os 
riscos de TI são gerenciados, são suficientes? Qual o 
papel dos Comitês de TI nesse contexto?



Tenho Algumas Questões 
para os Painelistas (cont.)

3. Será necessário rever o PETI das empresas para que passe a 
contemplar também, os riscos que possam afetar a consecução 
das estratégias, principalmente no tocante às aquisições de TI 
que sustentarão as estratégias desenhadas, bem como os níveis 
de serviços requeridos para a sustentação dos negócios?

4. No contexto da Lei, a Arquitetura Empresarial mostra-se 
fundamental, pois permitirá estabelecer integração mais direta 
entre as arquiteturas de negócios com as de infraestrutura e 
soluções de TI, possibilitando uma visão de mais longo prazo, 
viabilizando movimentos mais planejados na TI. Vocês 
concordam?
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