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Princípios do COBIT 5



Os Habilitadores do COBIT 5



O que é uma Avaliação de Processo
• A ISO/IEC 15504-4 identifica o processo de avaliação como

uma atividade que pode ser realizada como parte de uma

iniciativa de melhoria de processo ou como parte de uma

abordagem de determinação da capacidade do processo.

• O objetivo da determinação da capacidade do processo é

identificar os pontos fortes, os pontos fracos e os riscos dos

processos selecionados em relação a um determinado requisito

especificado através dos processos utilizados e seu

alinhamento com a necessidade do negócio.

• Ela fornece uma metodologia repetível, compreensível, lógica,

confiável e robusta para avaliar a capacidade de processos de

TI.



Avaliações de Capacidade de Processo

• O Programa de Avaliação do COBIT potencialmente permite a uma

organização obter uma avaliação independente e certificada

alinhada com a norma internacional ISO/IEC 15.504

• Um novo modelo de avaliação baseado em capacidade, que inclui

evidência de requisitos

• O Programa de Avaliação do COBIT suporta:

– Avaliações formais por avaliadores credenciados

– Auto-avaliações menos rigorosas para análise de lacunas
interna e planejamento de melhoria de processo



Diferenças entre uma Avaliação de Capacidade e
uma Avaliação de Maturidade

• Historicamente, a maioria dos frameworks (COBIT, ITIL, PRINCE 2) adotaram a 

abordagem CMM da SEI (Software Engineering Institute) que combina 

avaliações de capacidade e de Maturidade em uma única avaliação.

• A ISO 15504 argumenta que estas são duas avaliações distintas:

– Uma avaliação da Maturidade é realizada em nível organizacional e usa 
uma escala de medida diferente de uma avaliação de capacidade e 
também diferentes critérios e atributos.

– Uma avaliação de Capacidade é realizada em nível de processo e é usada 
para fins de melhoria de processos. Você não pode combinar 
matematicamente uma avaliação de Capacidade de diversos processos 
para obter uma avaliação da organização. Isto funciona para o CMMI da 
SEI, porque ele está avaliando um único processo, o de "desenvolvimento 
de engenharia de software ou desenvolvimento de aplicações”. 



Atributos do Modelo de Maturidade do 

COBIT 4.1 vs. Modelo de Capacidade da ISO 15504

COBIT 4.1 

Process 
Maturity Level

ISO/IEC 15504 Process

Capability Level Attribute

5 Optimised 5 Optimizing PA 5.1 Process innovation

PA 5.2 Process optimization

4 Managed and 

measurable

4 Predictable PA 4.1 Process measurement

PA 4.2 Process control

3 Defined 3 Established PA 3.1 Process definition

PA 3.2 Process deployment

2 Repeatable 

but intuitive

2 Managed PA 2.1Performance management

PA 2.2 Work product management

1 Initial/ad hoc 1 Performed PA 1.1 Process performance

0 Non-existent 0 Incomplete



Benefícios da Abordagem

• Foco melhorado no processo que está sendo executado, para

confirmar que ele está realmente alcançando o seu propósito.

• Conteúdo simplificado através da eliminação de duplicação,

especialmente com o COBIT 4.1, que tinha a duplicação de

objetivos de controle e as atividades RACI.

• Maior confiabilidade e repetibilidade de atividades e avaliações

de capacidade do processo, reduzindo debates e divergências

entre as partes interessadas sobre os resultados obtidos

(baseada em evidências).

• Aumento da usabilidade da avaliação da capacidade do processo

devido ao maior rigor do processo de avaliação.

• Conformidade com uma norma de avaliação de processo

geralmente aceita e, portanto, com um forte apoio do mercado.



Definições chave da ISO 15504

• Finalidade do processo - os objetivos mensuráveis de alto nível

da execução do processo e os resultados prováveis da

implementação efetiva do processo.

• Resultados do processo - um resultado observável de um

processo (um resultado é um artefato, uma mudança

significativa de estado ou o atendimento de restrições

específicas)

• Práticas base - as atividades que, quando executadas de forma

consistente, contribuem para o alcance da finalidade do

processo

• Produto de trabalho - um artefato associado com a execução de

um processo - definido em termos de entradas e saídas do

processo



Process ID APO13

Process Name Manage Security

Process

Description

Process 

Purpose

Number

APO13-O1

APO13-O2

APO13-O3

Number

Outcome APO13.O1

 

Outcome APO13.O2

 

Outcome 

APO13.O1/O3

 

Outcomes (OS)

Description

 A system is in place that considers and effectively addresses enterprise information security requirements.

 A security plan has been established, accepted and communicated throughout the enterprise.

 Information security solutions are implemented and operated consistently throughout the enterprise.

Base Practices (BP)

Description Supports

APO13-BP01  APO13.01 Establish and maintain an information security 

management system (ISMS).

Establish and maintain an ISMS that provides a standard, formal and 

continuous approach to security management for information, enabling 
 

APO13-BP02  APO13.02 Define and manage an information security risk 

treatment plan.

Maintain an information security plan that describes how information 

security risk is to be managed and aligned with the enterprise strategy and 

enterprise architecture. Ensure that recommendations for implementing 

security improvements are based on approved business cases and 
 

define operate and monitor a system for information security management

 Keep the impact and occurrence of information security incidents within the enterprise's risk appetite levels.

APO13-BP03  APO13.03 Monitor and review the ISMS.

Maintain and regularly communicate the need for, and benefits of, 

continuous information security improvement. Collect and analyse data 

about the ISMS, and improve the effectiveness of the ISMS. Correct non-

conformities to prevent recurrence. Promote a culture of security and 
 



Number

DSS02-WP5

Outside COBIT

APO02-WP8

APO03-WP4

APO12-WP13

Number Description Input to

APO13-WP1  ISMS policy Internal

APO13-WP2  ISMS scope statement  APO01.02; DSS06.03

APO13-WP3   Information security risk treatment plan  All EDM; All APO; All BAI; All 

DSS; All MEA

APO13-WP4  Information security business cases  APO02.05

APO13-WP5  ISMS audit reports  MEA02.01

APO13-WP6  Recommendations for improving the ISMS Internal

 Enterprise security approach Base practice APO13.BP01 and outcome 

APO13.O1

Gaps and changes required to realise target capability Base practice APO13.BP02 and outcome 

APO13.O2

Classified and prioritised incidents and service requests Base practice APO13.BP03 and outcomes 

APO13.O1/O3

 APO03.02 - Baseline domain descriptions and architecture definition Base practice APO13.BP02 and outcome 

APO13.O2

 APO12.05 -  Project proposals for reducing risk Base practice APO13.BP02 and outcome 

APO13.O2

Work Products (WPs)

Inputs

Description Supports

from base practice APO13.BPO1 and 

outcome APO13.O1

from base practice APO13.BPO2 and 

outcome APO13.O2

from base practice APO13.BPO2 and 

outcome APO13.O2

Outputs

Supports

from base practice APO13.BPO1 and 

outcome APO13.O1

from base practice APO13.BPO3 and 

outcome APO13.O1/O3

from base practice APO13.BPO3 and 

outcome APO13.O1/O3



Modelo de Referência de Processos



Framework de Medição
• O Processo de Avaliação do COBIT mede o quanto um dado 

processo atinge atributos específicos (atributos do processo)

• O Processo de Avaliação do COBIT define 9 atributos de 

processo (com base na ISO/IEC 15504-2)

PA1.1 - Desempenho (Execução) do processo

PA2.1 - Gestão de produto de trabalho

PA2.2 - Gestão de desempenho

PA3.1 - Definição do processo

PA3.2 - Implantação do processo

PA4.1 - Medição do processo

PA4.2 - Controle do processo

PA5.1 - Inovação do processo

PA5.2 - Otimização contínua 



Níveis de Capacidade de Processo

Level 0 Incomplete process
Incomplete
The process is not implemented or fails to 
achieve its purpose

Level 1 Performed process
PA.1.1 Process Performance attribute

Performed
The process is implemented and  
achieves its process purpose

Level 2 Managed Process
PA.2.1 Performance Management attribute

PA.2.2 Work Product Management attribute

Managed
The process is managed and work 
products are established, 
controlled and maintained.

Level 4 Predictable Process
PA.4.1 Process Measurement attribute

PA.4.2 Process Control attribute

Predictable
The process is enacted consistently 
within defined limits  

Level 5 Optimizing process
PA.5.1 Process Innovation attribute

PA.5.2 Process Optimization attribute

Optimizing
The process is continuously improved to meet relevant 
current and projected business goals

Level 3 Established Process
PA.3.1 Process Definition attribute

PA.3.2 Process Deployment attribute

Established
A defined process is used based on a 
standard process.
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Exemplo de Atributo de Processo

• PA 1.1 Execução do Processo

– O atributo de execução do processo é uma 
medida do quanto a finalidade do processo é 
atingida.

– Como resultado da realização plena deste 
atributo, o processo atinge seus resultados 
definidos.



Exemplo de Atributo de Processo

• PA 2.2 Gestão do Produto de 

Trabalho

– Uma medida do quanto os produtos de trabalho 
produzidos pelo processo são adequadamente 
gerenciados. Como resultado da realização plena 
deste atributo:
• Os requisitos para os produtos de trabalho do processo são definidos.

• Os requisitos para documentação e controle dos produtos de trabalho 
são definidos.

• Os produtos de trabalho estão devidamente identificados, 
documentados e controlados.

• Os produtos de trabalho são revisados de acordo com as disposições 
previstas e ajustados conforme necessário para atender os requisitos.



Exemplo de Atributo de Processo

• PA 2.1 Gestão da Execução do 

Processo

– Uma medida do quanto a execução do processo é 
gerenciada. Como resultado da realização plena 
deste atributo:
• Os objectivos de execução do processo são identificados

• A execução do processo é planejada e monitorada

• A execução do processo é ajustada para atender aos planos

• Responsabilidades e autorizações para a execução do processo são 
definidas, atribuídas e comunicadas

• Os recursos e as informações necessários à execução do processo são 
identificados, disponibilizado, atribuídos e utilizados

• As interfaces entre as partes envolvidas são gerenciadas para assegurar a 
comunicação efetiva e a designação clara de responsabilidades



Escala de Classificação de Atributos de Processo

❑ O processo de avaliação COBIT mede o quanto um dado processo atende 
os atributos do processo

N Not achieved 0 to 15 % achievement 

There is little or no evidence of achievement of the defined attribute in the assessed 

process 

P Partially achieved > 15 % to 50 % achievement

There is some evidence of an approach to, and some achievement of, the defined 

attribute in the assessed process. Some aspects of achievement of the attribute may 

be unpredictable

L Largely achieved > 50 % to 85% achievement 

There  is  evidence  of  a  systematic  approach  to,  and  significant  achievement  

of,  the  defined  attribute  in  the assessed process. Some weakness related to this 

attribute may exist in the assessed process 

F Fully achieved > 85 % to 100 % achievement 

There is evidence of a complete and systematic approach to, and full achievement 

of, the defined attribute in the assessed process. No significant weaknesses related 

to this attribute exist in the assessed process
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PA2.2 Work Product Management

PA2.1 Performance Management
Level 2 - Managed 

PA1.1 Process PerformanceLevel 1 - Performed

Level 0 - Incomplete

PA3.2 Deployment

PA3.1 Definition
Level 3 - Established 

PA4.2 Control

PA4.1 Measurement
Level 4 - Predictable

PA5.1 Innovation

PA5.2 Optimization
Level 5 - Optimizing

1

L

/

F

2

L

/

F

F

F

3

L

/

F

F

4

L

/

F

F

F

F

L

/

F

5

F

F

F

F

L/F = Largely or Fully   F= Fully

Classificação dos Atributos de Processo e 
Níveis de Capacidade



Level 1 Level 2

PA 1.1 PA 2.1 PA 2.2 PA 3.1 PA 3.2

Level 3

Process A Target Capability

Assessed

Process C Target Capability

Assessed

L

L LF

L LF F F

Process B Target Capability

Assessed

Exemplos de Capacidades Alvo de Processo
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Consequências Potencias de Lacunas nos Atributos

Atributo do Processo Consequências Potencias

❑ produtos de trabalho faltando; resultados de processo não atingidos.

❑ “estouro” de custo ou de tempo; uso ineficiente de recursos. responsabilidades 
pouco claras.
❑ decisões sem controle; incerteza sobre as metas de tempo e custo.

❑ qualidade e integ. do produto imprevisíveis; versões sem controle; aumento custos suporte.
❑ problemas de integração e aumento dos custos de retrabalho

❑ identificação das melhores práticas e de lições aprendidas de projetos 
anteriores não definidas, publicadas e disponíveis dentro da organização 
❑ Não há uma base para a melhoria de processos em toda a organização

❑ Não há compreensão quantitativa do atingimento dos objetivos de desempenho 
do processo e dos objetivos de negócio definidos. 

❑ não há capacidade quantitativa para detectar problemas de desempenho cedo

❑ processo implementado não incorpora as melhores práticas e as lições 
aprendidas de projetos anteriores; desempenho do processo inconsistente. 

❑ oportunidades perdidas para entender o processo e identificar melhorias.

❑ processo não é capaz e/ou estável (previsível) dentro dos limites definidos 
❑ objetivos quant. de desempenho e objetivos de negócio definidos não atingidos

❑ incapacidade de mudar efetivamente o processo para alcançar objetivos de 
melhoria de processo relevantes. 

❑ incapacidade de avaliar a eficácia das mudanças no processo

❑ objetivos de melhoria de processo não estão claramente definidos 
❑ oportunidades de melhoria não estão claramente identificadas

PA 1.1 Process performance

PA 2.1 Performance
management

PA 2.2 Work product
management

PA 3.1 Process definition

PA 3.2 Process deployment

PA 4.1 Process measurement

PA 4.2 Process control

PA 5.1 Process innovation

PA 5.2 Process optimization



Classes de Avaliação

23

Classe 3 Classe 2 Classe 1

Objetivos Comparação com outras 
organizações

Comparações na própria 
organização

Identificar oportunidades 
de melhoria

Requisitos dos 
Avaliadores

Pelo menos dois, 
incluindo o avaliador líder 
(externo à organização e 
certificado) 

Pelo menos dois, sendo 
um certificado

Pelo menos um, 
certificado.

Número de Instâncias No mínimo 4 No mínimo 2 Não há mínimo

Necessidade de 
Evidências

SIM SIM SIM



O Processo de Self-Assessment

24

O guia de auto-avaliação é fornecido como

publicação stand-alone, que pode ser usado pelas

empresas para realizar uma avaliação menos

rigorosa da capacidade de seus processos de TI.

Esta pode ser uma precursora de uma avaliação

mais rigorosa. A abordagem é baseada no COBIT

PAM, mas não exige evidências, un número

mínimo de instâncias nem avaliadores

credenciados.



O COBIT Self-Assessment
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A auto-avaliação é baseada mais no julgamento dos
indivíduos que fazem a avaliação. Como resultado, a
avaliação será apenas um indicativo da capacidade do
processo.

A experiência tem mostrado que essas avaliações são
geralmente otimistas, mostrando um resultado melhor
do que seria mostrado em uma avaliação mais formal,
baseada em evidências. Geralmente, elas não são
repetíveis nem objetivas. Para isso, é necessária uma
avaliação completa usando o COBIT PAM e o Assessor
Guide (com treinamento).



Avaliação com o Método MEA

• Ferramenta do MEA (MEA.xls)



Avaliação com o Método MEA
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1. Selecione o processo a ser avaliado

2. Defina o nível de capacidade alvo 
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Consequências Potencias de Lacunas nos Atributos

Atributo do Processo Consequências Potencias

❑ produtos de trabalho faltando; resultados de processo não atingidos.

❑ “estouro” de custo ou de tempo; uso ineficiente de recursos. responsabilidades 
pouco claras.
❑ decisões sem controle; incerteza sobre as metas de tempo e custo.

❑ qualidade e integ. do produto imprevisíveis; versões sem controle; aumento custos suporte.
❑ problemas de integração e aumento dos custos de retrabalho

❑ identificação das melhores práticas e de lições aprendidas de projetos 
anteriores não definidas, publicadas e disponíveis dentro da organização 
❑ Não há uma base para a melhoria de processos em toda a organização

❑ Não há compreensão quantitativa do atingimento dos objetivos de desempenho 
do processo e dos objetivos de negócio definidos. 

❑ não há capacidade quantitativa para detectar problemas de desempenho cedo

❑ processo implementado não incorpora as melhores práticas e as lições 
aprendidas de projetos anteriores; desempenho do processo inconsistente. 

❑ oportunidades perdidas para entender o processo e identificar melhorias.

❑ processo não é capaz e/ou estável (previsível) dentro dos limites definidos 
❑ objetivos quant. de desempenho e objetivos de negócio definidos não atingidos

❑ incapacidade de mudar efetivamente o processo para alcançar objetivos de 
melhoria de processo relevantes. 

❑ incapacidade de avaliar a eficácia das mudanças no processo

❑ objetivos de melhoria de processo não estão claramente definidos 
❑ oportunidades de melhoria não estão claramente identificadas

PA 1.1 Process performance

PA 2.1 Performance
management

PA 2.2 Work product
management

PA 3.1 Process definition

PA 3.2 Process deployment

PA 4.1 Process measurement

PA 4.2 Process control

PA 5.1 Process innovation

PA 5.2 Process optimization



Avaliação com o Método MEA
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1. Selecione o processo a ser avaliado

2. Define o nível de capacidade alvo 

3. Avalie o atributo PA 1.1

1. Primeiro verifique os resultados (outcomes)

2. Depois, verifique a finalidade (purpose)

3. Faça uma avaliação global do que você 

observou e atribua a classificação N, P, L ou F

4. Se a classificação for N ou P, o nível de 

capacidade do processo é 0

5. Se a classificação for L ou F, o nível de 

capacidade do processo é 1





Avaliação com o Método MEA
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1. Selecione o processo a ser avaliado

2. Define o nível de capacidade alvo 

3. Avalie o atributo PA 1.1

4. Avalie o atributo PA 2.2

1. Você só pode avaliar o nível 2 de capacidade 

se o resultado do PA 1.1 foi F

2. Para alcançar o nível 2, você precise obter, no 

mínimo, L no PA 2.1 e no PA2.2

3. Como o PA 2.2 é o mais difícil, comece por ele





Avaliação com o Método MEA
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1. Selecione o processo a ser avaliado

2. Define o nível de capacidade alvo 

3. Avalie o atributo PA 1.1

4. Avalie o atributo PA 2.2

5. Siga o mesmo procedimento para os 

níveis de capacidade superiores



Avaliação com o Método MEA
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• Para cada nível de capacidade avaliado, 

verfique se há lacuna 

(TARGET – NÍVEL OBTIDO) ≠ ZERO

• Se houver lacuna, elabore um Plano de 

Ação para que a organização consiga, 

futuramente, atingir o nível desejado



Exercícios

1. Avaliem os processos:

1. EDM01

2. EDM02

3. APO09

4. BAI01

5. DSS03
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