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COBIT® 5 Foundation 
  
O que você aprenderá nesta formação 
 

Esta formação objetiva assegurar que o aluno tenha o conhecimento suficiente, a compreensão do guia do COBIT® 
5 Foundation e que seja capaz de entender a governança corporativa e gerenciamento de TI da empresa. Este 
certificado visa também a conscientização dos executivos de negócios e dos gestores sêniores da área de TI, além 
de avaliar o estado atual que se encontra sua empresa de TI com o objetivo de definir um escopo de quais aspectos 
do COBIT 5 Foundation seriam apropriados para implantação. 
 
O COBIT® 5 Foundation fornece, do princípio ao fim, uma visão da governança dos negócios da TI, refletindo, 
assim, o papel central da informação e da tecnologia na criação de valor para empresas de todos os tamanhos. Os 
princípios, práticas, modelos e ferramentas analíticas encontrados no COBIT® 5 Foundation incorporam a 
liderança de pensamento e a orientação de especialistas em TI, negócios e governança ao redor do mundo. 
 
Ele fornece orientação aos executivos e responsáveis por decisões sobre o uso da tecnologia em prol dos objetivos 
organizacionais. Além disso, o COBIT® 5 Foundation ajuda líderes empresariais a atenderem às necessidades de 
todos os stakeholders da empresa e, finalmente, maximiza o valor da informação e da tecnologia. 
 

A quem se destina 
 

Esta formação é direcionada a quem busca ter uma visão sobre a Governança Corporativa de TI e deseja obter o 
certificado como um implementador ou avaliador do COBIT: 

• Gerentes de Negócios 

• Auditores de TI 

• Gerentes de TI 

• Profissionais de Qualidade de TI 

• Liderança 

• Desenvolvedores 

• Profissionais de Processos 

• Gerentes de TI em empresas que prestam serviços de TI 

• Consultores de Gestão de TI 

• Profissionais de Governança de TI 
 

Metodologia, Duração, Preço 
 

Formação via virtual class ou presencial com combinação de aulas expositivas e práticas, com duração de dois 
dias. Akz 347.000 por participante. 
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Benefícios 
 
Para o indivíduo: 

• Compreende os níveis de risco relacionados à TI e toma decisões informadas para reduzir incidentes de 
segurança da informação; utiliza esta compreensão sobre o risco com o objetivo de melhorar a prevenção, 
detecção e recuperação dentro de uma organização 

• Fornece ferramentas para que as organizações mantenham informações de alta qualidade que apoiem as 
decisões do negócio 

• Ajuda organizações a atenderem às exigências regulamentares e estatutárias ou governamentais 

• Alinha, dirige, organiza e controla, de modo apropriado, os serviços de TI dentro de um negócio a fim de 
evitar incidentes e alcançar os objetivos do mesmo 

• Compreende a abordagem do COBIT® em relação à governança e o seu relacionamento com outras boas 
práticas de TI 

 
Para a organização: 

• Utiliza a estrutura de negócio dos objetivos de controle da tecnologia da informação para a governança e 
gestão de TI corporativa 

• Alcança os objetivos estratégicos e percebe os benefícios de negócios através da utilização eficaz e 
inovadora da TI 

• Apoia o cumprimento de leis, regulamentos, acordos contratuais e políticas, além de receber vantagem 
competitiva sobre outras organizações 

• Reduz a complexidade e aumenta a rentabilidade devido a uma integração maior e mais facilitada dos 
padrões de segurança da informação e das boas práticas e diretrizes específicas setoriais, resultando, 
desta forma, em excelência operacional por meio da aplicação confiável e eficiente da tecnologia 

 

Conteúdo Programático 
 

Módulo 1: Introdução 

Módulo 2: Visão Geral 

Módulo 3: Princípios 

Módulo 4: Facilitadores (Habilitadores) 

Módulo 5: Implementação 

Módulo 6: Capacidade do Processo 

 


