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GESTÃO DE RISCOS DE TI 
Usando o Framework COBIT 

GESTÃO DE RISCOS DE TI – COBIT 

 

Aprenda na prática a implementar controles e medição de capacidade de processos, usando o 

framework COBIT para gerenciar riscos de TI. 

Aborda o framework COBIT e como aplicá-lo ao gerenciamento de riscos de TI para tratar e mitigar os 

riscos e implementar controles e medição de capacidade de processos. Neste curso de 16 horas, você 

irá ser capaz de: 

 Diminui a complexidade e maximiza o retorno do investimento com a utilização de padrões e 

metodologias (boas práticas), resultando em excelência operacional por meio da aplicação 

confiável e eficiente dos recursos de TI; 

 Focar os esforços de TI nos fatores que mais viabilizam o negócio; 

 Simplificar a gestão dos riscos de TI. 

 ; 

 Desenvolver as competências necessárias para análise de risco qualitativa no ambiente de TI. 
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 UNIDADE 1 – Definição de risco e seus componentes 

 UNIDADE 2 – Modelo de avaliação de riscos 

 UNIDADE 3 – COBIT 2019 

 UNIDADE 4 – Avaliação dos riscos 

 UNIDADE 5 – Alinhamento do COBIT 2019 para Risco com as normas e práticas relevantes de TI ou ERM, 

incluindo COSO ERM, ISO 31000 e ISO / IEC 27005. 

 
Para maiores informações acesse: https://www.masterhouse.com.br/gestao-de-riscos-cobit 

 Gestores de TI 

 Consultores de Gestão 

 Profissionais envolvidos com Segurança e Riscos de TI 

 Auditores 

 Fornecedores e Integradores de serviços 

 Gestores e técnicos de TI nos níveis estratégico e tático 

 

 

 

 

 

 Poderá compreender os riscos relacionados à TI e tomar decisões informadas para mitigar os riscos 

associados, com o objetivo de melhorar a prevenção, detecção e recuperação dentro da organização;] 

 A partir do modelo de medição de processos e de riscos sugerido pelo ISACA e do método desenvolvido pela 

Masterhouse, os participantes poderão desenvolver um método próprio, melhor ajustado a sua realidade; 

 Percepção clara sobre a aplicação do COBIT, abordagem pragmática sobre o modelo com exemplos. 

Objetivos de aprendizado 

Conteúdo Programático 
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