
      

Curso Fundamentos de Gestão de Riscos Baseado 
no RiskIT 

Todos nossos cursos são preparados por profissionais certificados e 

com larga experiência em Governança de TI. 

Os cursos são ministrados em português, sendo o material em português. 

Os cursos são oferecidos em turmas abertas, podendo também ser 

oferecido na modalidade In Company. 

Este curso destina-se ao seguinte público: 

� Gestores de TI, gerentes de riscos em TI, gerentes de Projeto, 

técnicos especializados em riscos. 

Entendimento do Framework para suporte ao desenvolvimento e  

implementação de estruturas e instrumentos para gerenciar riscos  

baseado no RiskIT. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
Objetivo  

Entendimento do Framework para suporte ao desenvolvimento e implementação de estruturas 

e instrumentos para gerenciar riscos baseado no RiskIT. 

Público alvo 

Voltado para Gestores de TI, gerentes de riscos em TI, gerentes de Projeto, técnicos 

especializados em riscos e quaisquer outros profissionais interessados em gerenciamento de 

riscos de TI. 

Benefícios 

Para a organização: 

� Visão mais precisa sobre os eventos atuais e futuros relacionados à TI 

� Melhor direcionamento, fim-a-fim, de como gerenciar riscos relacionados à TI 

� Melhora no entendimento de como capitalizar os investimentos em TI com o 

uso de sistemas de controle já em uso 

� Melhor integração com os riscos organizacionais e conformidade dentro da 

organização 

Para o profissional: 

� Maior grau de profissionalização; 

� Ampliação/consolidação da capacidade do profissional para estruturar e 

gerenciar os riscos associados à TI para gerar resultados reais para a 

Organização. 

Metodologia de ensino  

Exposição interativa com a apresentação de exemplos. 

Pré requisitos  
 

Não há pré-requisito específico. 

 
 
Material Didático 

Apostila fornecida com os slides do curso e espaço para anotações.  



      
 

 

Conteúdo Programático 

� Introdução à Gestão de Riscos associados à TI. 

� Definindo o Universo de Riscos. 

� Estrutura do Risk IT. 

� Princípios do Risk IT. 

� Governança de Riscos de TI. 

� Impacto nos negócios. 

� Gerenciamento dos Riscos na prática. 

Referência e Bibliografia Recomendada 

� The Risk IT framework, ITGI, ISACA, 2009; 

� Committee of Sponsoring Organizations (COSO) of the Treadway 

Commission, Enterprise Risk Management—Integrated Framework, USA, 

2004, www.coso.org 

� Standards Australia, AS/NZS 4360:2004, Australian/New Zealand Standard 

for Risk Management, Australia, 2004, www.saiglobal.com 

� ISACA, Enterprise Value: Governance of IT Investments, The Val IT 

Framework 2.0, USA, 2008, www.isaca.org 

� Westerman, G.; R. Hunter; ‘IT Risk—Turning Business Threats Into 

Competitive Advantage’, Harvard Business School Press, USA, 2007 

� AIRMIC, ALARM, IRM, ‘A Risk Management Standard’, 2002, 

www.theirm.org/publications/documents/Risk_Management_Standard_030

820.pdf 

� Barnier, B.; ‘Reducing Operational Risks by Creating Resilience in IT and 

Infrastructure’, IBM, USA, 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



      
Facilitador 
 

 

MARCOS KAORU HIRA,  

Grande experiência em processos envolvendo a Governança 

Corporativa e a Governança de Tecnologia da Informação, bem como 

Gerenciamento de TI. Conhecimento e experiência em frameworks 

relevantes como CobiT®, ValIT, RiskIT, ITIL®, eSCM, ISO/IEC20000, 

ISO/IEC38500, entre outros. Responsável pela avaliação, 

desenvolvimento e implementação de soluções de Governança de TI 

e Gerenciamento de Serviços de TI em empresas de diferentes 

portes. Certificado como instrutor para aplicação do curso de CobiT® 

Foundation. Certificado em CobiT Foundtion, ITIL Foundation, ISO 

20000 Foundation, eSCM-SP, eSCM-CL e eSCM Determination.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Material desenvolvido para o 
treinamento ministrado por 
Marcos Hira  em parceria com o 
GrupoTreinar.  É proibida a 
cópia deste conteúdo, no todo ou 
em parte, sem autorização prévia. 

 
 


