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Classificação: Setorial

A TIVIT é uma multinacional brasileira de tecnologia 
presente no mercado há 20 anos e com operação em dez 
países da América Latina.

8 das 10 maiores 
empresas da
América Latina
são nossos clientes

100 das 500 maiores 
companhias do Brasil

Sobre a TIVIT | Seu futuro, nosso desafio

Sobre a TIVIT



Classificação: Setorial

Oferecemos soluções digitais, nuvem híbrida e cibersegurança, além de sustentar operações de alta complexidade

• Payments Platform 
management

• Cloud Professional Services
• Cloud Manages Services
• Private Cloud
• Public Cloud
• Cloud Connectivity

• Security Professional 
Services

• Elite Security Services
• Managed Security 

Services
• Governance, Risk & 

Compliance

• Business Transformation
• Application Modernization
• Application Management 

Services (AMS)
• Enterprise Application

Services (SAP, ServiceNow)
• Analytics e AI
• Robotic Process Automation 

(RPA)
• Internet of Things
• Smart Systems

• Infrastructure Hosting
• Infrastructure Professional 

Service 
• Infrastructure Managed

Services
• Mainframe Services
• Network & Connectivity
• Digital Workplace

Soluções TIVIT
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CRESCIMENTO CONSOLIDAÇÃO INTERNACIONALIZAÇÃO TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Trajetória de crescimento e pioneirismo

1998 - 2003

Com o boom da internet, 
nascem a Telefutura e a 
Optiglobe.

A necessidade por infraestrutura 
robusta era latente. Nesse 

contexto, são construídos os 2 
data centers da TIVIT com 

99,999% de disponibilidade. 

2004 - 2009

Com a aquisição da Proceda,  a empresa 
passa  a ter forte experiência em 

operações de missão crítica.

É criada a marca TIVIT, que passa  a ser 
um dos maiores provedores  de serviços 

de TI do país.

Com um posicionamento 
único no mercado, a TIVIT 
abre capital no “Novo 
Mercado” da BM&FBovespa.

2010 - 2015

Apax, um dos maiores fundos de 
investimentos do mundo, escolhe 

a TIVIT como o seu primeiro 
investimento na América Latina.

TIVIT adquire a Synapsis, passando 
a atuar com 9 data centers e com 
presença em 7 países da América 
Latina.

TIVIT amplia sua oferta e fortalece 
sua atuação no mercado de Cloud
Computing.

2016 - 2020

Para suportar cada vez melhor 
seus clientes na Transformação 
Digital, a TIVIT cria uma área de 

negócios 100% dedicada a   
Digital Business.

Em 2016 a TIVIT faz o maior 
investimento da sua história, 
lançando o TIVIT On Demand
Cloud na América Latina.

Classificação: Setorial
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Plataforma regional de data centers

Santiago - Alicanto

Santiago - COS

SP – CENESP

Argentina

RJ – Barra

SP – Transamérica

Bogotá – Zona Franca

Lima - Lurín

México

10 Data Centers 
interconectados

Arquitetura 
regional dedicada

Data Center SP com 
99.999% de 

disponibilidade

Mais de 40 unidades em 
toda a América Latina

Lima - Surco

Classificação: Setorial
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Framework de 
Gestão Integrada

da Qualidade TIVIT

1. INTRODUÇÃO GENERALIDADES

Este documento descreve o Sistema Integrado de
Gestão da Qualidade (MOGIT) da TIVIT ARGENTINA
SRL, TIVIT BRASIL, TIVIT CHILE, TIVIT COLOMBIA
S.A.S, TIVIT COLOMBIA DC S.A.S e TIVIT PERU S.A.C.

Classificação: Público
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ISO9001:2015 - Abordagem Integrada de Processos
Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT)

1.1. Escopo ISO9001:2015 - Sistema Integrado de Gestão da Qualidade TIVIT - Brasil

** Conforme “QP-DOC-000-003 – Responsabilidade e Autoridade Área X Escopo X Itens das Normas”  

Sites Certificados: Eldorado, Alphaville, Barra, CENESP, Itapevi, Batel, São José dos Campos, Transamérica, Goiânia.

Serviços de Tecnologia da Informação, apoiados por processos de gestão de clientes, compreendendo:

Infraestructure Management: Hosting e Infraestrutura de Data Center; Armazenamento e Proteção de Dados; Operação, Produção, Monitoração, Suporte
Técnico, Gerenciamento e Administração de Ambientes Open; Conectividade, Gerenciamento de Redes; Instalação, Teste, Comissionamento, Manutenção
e Suporte de projetos de automação, Controle e Telecomunicações; Soluções IoT fim-a-fim, incluindo serviços de consultoria, desenho da solução,
desenvolvimento de PoC e MVPs, fornecimento de equipamentos e sensores em comodato, integração, instalação e manutenção da solução desenhada,
incluindo o uso de plataforma baseada em nuvem para obtenção e tratamentos dos dados coletados, apresentados através de relatórios e dashboards
customizados de acordo com a regra de negócio do cliente; ECM: preparação, indexação , digitalização e Gestão de prontuários de RH, Admissão Digital,
lista de presença, digitalização de contratos, digitalização de canhotos de transportes, administração dos POD (GPOD) Armazenagem e Guarda Física de
documentos, esteira para digitalização de prontuários de saúde, educação, documentos fiscais e seguradoras. EDI: Integração de parceiros de negócios
(API, ERP, SAP), trafego de arquivo bancários, adquirentes, ordens de compra, faturas, solicitações de cotações, requisições de empréstimo, relações
business-to-business (B2B),dashboard gerencial de envio e recepção, Ferramenta para integração com parceiros não informatizados via WEB, Serviços de
apoio e suporte 24X7, customização e conversão de layouts. Canal único e seguro de comunicação compatível com as diferentes plataformas operacionais
existentes no mercado. Workplace com Service Desk Técnico e Funcional, Field Services, Assistência Técnica e Gestão de Dispositivos.
Cloud Solutions: Serviços profissionais em nuvem (Avaliação de ambientes, Projetos, Migração, Melhores práticas), Fornecimento de serviços de nuvem
pública e privada, Gestão de nuvem pública e privada, Serviços de otimização e melhorias de ambientes em nuvem.
Tdx: Soluções Digitais: Desenvolvimento ágil, Times Ágeis, People as a Service, Data & Analytics, Machine Learning, Inteligência Artificial, Automações e
RPA; Modernização e Sustentação: Modernização de Sistemas e Jornadas Cloud, DevSecOps, Infra as Code, Plataformas de Gestão, Licenciamento e AMS;
Transformação Ágil: Design Organizacional, Gestão Lean de Portfólio, Mentoria Lean Agile, Gestão da Mudança, Ágil em Escala, Ideação e Gestão de
Produtos.
Digital Payments: Gestão, operação e monitoração de infraestrutura e aplicações transacionais e de meios de pagamento; Gestão de Infraestrutura de
Serviços Transacionais.
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Escopo ISO9001:2015 - Sistema de Gestão Integrado de Qualidade TIVIT - Chile

Sites Certificados: Alicanto, COS, Eldorado, Alphaville, Barra, CENESP, Itapevi, Batel, São José dos Campos, 
Transamérica, Goiânia e Eusébio.

** Conforme “QP-DOC-000-003 – Tabla de responsabilidad y autoridad - Elementos de las normas X áreas 

ISO9001:2015 - Abordagem Integrada de Processos
Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT)

Serviços de Tecnologia da Informação, apoiados por processos de gestão de clientes, compreendendo:

Technology Platforms: Hosting e Infraestrutura de Data Center; Armazenamento e Proteção de Dados; Operação, Produção,
Monitoração, Suporte Técnico, Gerenciamento e Administração de Ambientes Open; Conectividade, Gerenciamento de Redes; Gestão
de Segurança da Informação e Compliance; Desenvolvimento, Manutenção e Suporte de Projetos de Telecomunicações e Sistemas de
Telecontrole; Fábrica de Programas e Testes; Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Informação e Aplicativos; Suporte
Funcional de Sistemas ERP e Legados; Desenvolvimento, Manutenção e Suporte ao Negócio de Serviços Transacionais, Digital
Workplace com Service Desk Técnico e Funcional, Field Services, Assistência Técnica e Gestão de Dispositivos.

Cloud Solutions: Gestão de Nuvens Publicas, Privadas e hibridas, revenda de serviços de nuvem; Projetos, migração, operação e
gerenciamento de dados e aplicações em nuvem.

Digital Business: Serviços de Consultoria; Desenho de Soluções Inovadoras; Licenciamento, desenvolvimento ágil de aplicações,
manutenção e suporte de Sistemas de Informação e Aplicativos; soluções para troca de informações.



15Classificação: Público ** Conforme “QP-DOC-000-003 – Tabla de responsabilidad y autoridad - Elementos de las normas X áreas 

Sites Certificados: Calle 85, Fénix, Zona Franca, Medellín, Alterno, Eldorado, Alphaville, Barra, CENESP, Itapevi, Batel, São José dos
Campos, Transamérica, Goiânia e Eusébio.

Escopo ISO9001:2015 - Sistema Integrado de Gestão de Qualidade TIVIT - Colômbia

ISO9001:2015 - Abordagem Integrada de Processos
Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT)

Serviços de Tecnologia da Informação, apoiados por processos de gestão de clientes, compreendendo:

Technology Platforms: Hosting e Infraestrutura de Data Center; Armazenamento e Proteção de Dados; Operação, Produção,
Monitoração, Suporte Técnico, Gerenciamento e Administração de Ambientes Open; Conectividade, Gerenciamento de Redes; Gestão
de Segurança da Informação e Compliance; Desenvolvimento, Manutenção e Suporte de Projetos de Telecomunicações e Sistemas de
Telecontrole; Fábrica de Programas e Testes; Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Informação e Aplicativos; Suporte
Funcional de Sistemas ERP e Legados; Desenvolvimento, Manutenção e Suporte ao Negócio de Serviços Transacionais, Digital
Workplace com Service Desk Técnico e Funcional, Field Services, Assistência Técnica e Gestão de Dispositivos.

Cloud Solutions: Gestão de Nuvens Publicas, Privadas e hibridas, revenda de serviços de nuvem; Projetos, migração, operação e
gerenciamento de dados e aplicações em nuvem.

Digital Business: Serviços de Consultoria; Desenho de Soluções Inovadoras; Licenciamento, desenvolvimento ágil de aplicações,
manutenção e suporte de Sistemas de Informação e Aplicativos; soluções para troca de informações.
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Sites Certificados: Magdalena, Eldorado, Alphaville, Barra, CENESP, Itapevi, Batel, São José dos Campos, Transamérica,
Goiânia e Eusébio. Datacenters: Surco e Lurín.

Escopo ISO9001:2015 - Sistema Integrado de Gestão de Qualidade TIVIT - Peru

ISO9001:2015 - Abordagem Integrada de Processos
Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT)

Serviços de Tecnologia da Informação, apoiados por processos de gestão de clientes, compreendendo:

Technology Platforms: Hosting e Infraestrutura de Data Center; Armazenamento e Proteção de Dados; Operação, Produção,
Monitoramento, Suporte Técnico, Gestão e Administração de Ambientes Abertos; Conectividade e Gerenciamento de Redes; Gestão
de Segurança da Informação e Compliance; Desenvolvimento, Manutenção e Suporte de Projetos de Telecomunicações e Sistemas de
Controle Remoto; Fábrica de Programas e Testes; Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Informação e Aplicações; Suporte
Funcional de ERP e Sistemas Legados; Desenvolvimento, Manutenção e Suporte ao Negócio de Serviços Transacionais, Workplace
Digital com Service Desk Técnico e Funcional, Field Services, Assistência Técnica e Gerenciamento de Dispositivos.

Cloud Solutions: Gestão de Nuvens Publicas, Privadas e hibridas, revenda de serviços de nuvem; Projetos, migração, operação e
gerenciamento de dados e aplicações em nuvem.

Digital Business: Serviços de Consultoria; Desenho de Soluções Inovadoras; Licenciamento, Desenvolvimento Ágil de Aplicações,
Manutenção e Suporte de Sistemas de Informação e Aplicações; Soluções para Trocas de Informações.
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ISO9001:2015 - Abordagem Integrada de Processos
Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT)

** Conforme “QP-DOC-000-003 – Responsabilidade e Autoridade Área X Escopo X Itens das Normas”  

Serviços de Tecnologia da Informação, apoiados por processos de gestão de clientes, compreendendo:

Technology Platforms: Hosting e Infraestrutura de Data Center; Armazenamento e Proteção de Dados; Operação, Produção,
Monitoração, Suporte Técnico, Gerenciamento e Administração de Ambientes Open; Conectividade, Gerenciamento de Redes; Gestão
de Segurança da Informação e Compliance; Fábrica de Programas e Testes, Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de
Informação e Aplicativos. Suporte Funcional de Sistemas ERP e Legados. Desenvolvimento, Manutenção e Suporte ao Negócio de
Serviços Transacionais, Digital Workplace com Service Desk Técnico e Funcional, Field Services, Assistência Técnica e Gestão de
Dispositivos.

Cloud Solutions: Gestão de Nuvens Privadas. Revenda de Serviços de Nuvem; Projetos, Migração, Operação e Gerenciamento de
Dados e Aplicações em Nuvem Privada.

Digital Business: Serviços de Consultoria; Desenho de Soluções Inovadoras; Licenciamento, Desenvolvimento Ágil de Aplicações,
Manutenção e Suporte de Sistemas de Informação e Aplicativos; Soluções para troca de informações.

Escopo ISO9001:2015 - Sistema Integrado de Gestão de Qualidade TIVIT - Argentina

Sites Certificados: Buenos Aires, Eldorado, Datacenter Argentina, CENESP e Alicanto.
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ISO27001:2013 – Abordagem Integrada de Processos
Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT)

Escopo ISO27001:2013  -Sistema de Gestão da Segurança da Informação** - Brasil

** Vide “SEG-PRO-001 - Manual do SGSI” no MOGIT-OnLine

Sistema de gestão de segurança da informação da infraestrutura de gerenciamento centralizado dos
datacenters com serviços de suporte e infraestrutura de gerenciamento centralizado de Cloud Computing
, de acordo com a última versão da Declaração de Aplicabilidade (SoA) – SEG-DOC-001-007.

Sites Certificados: Eldorado, Alphaville, Barra, CENESP, Itapevi, Batel, São José dos Campos, Transamérica, Goiânia e
Eusébio.
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Escopo ISO27001:2013  -Sistema de Gestão da Segurança da Informação** - Chile

ISO27001:2013 – Abordagem Integrada de Processos
Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT)

Sites Certificados: Alicanto, COS, Sites Certificados: Eldorado, Alphaville, Barra, CENESP, Itapevi, Batel, São José dos 
Campos, Transamérica, Goiânia e Eusébio.

Serviços de Tecnologia da Informação, apoiados por processos de gestão de clientes, compreendendo:

Technology Platforms: Hosting e Infraestrutura de Data Center; Armazenamento e Proteção de Dados; Operação, Produção,
Monitoração, Suporte Técnico, Gerenciamento e Administração de Ambientes Open; Conectividade, Gerenciamento de Redes; Gestão
de Segurança da Informação e Compliance; Desenvolvimento, Manutenção e Suporte de Projetos de Telecomunicações e Sistemas de
Telecontrole; Fábrica de Programas e Testes; Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Informação e Aplicativos; Suporte
Funcional de Sistemas ERP e Legados; Desenvolvimento, Manutenção e Suporte ao Negócio de Serviços Transacionais, Digital
Workplace com Service Desk Técnico e Funcional, Field Services, Assistência Técnica e Gestão de Dispositivos.

Cloud Solutions: Gestão de Nuvens Publicas, Privadas e hibridas, revenda de serviços de nuvem; Projetos, migração, operação e
gerenciamento de dados e aplicações em nuvem.

Digital Business: Serviços de Consultoria; Desenho de Soluções Inovadoras; Licenciamento, desenvolvimento ágil de aplicações,
manutenção e suporte de Sistemas de Informação e Aplicativos; soluções para troca de informações e digitalização de
processos de negócio, soluções de Analytics e Inteligência Artificial.

PSD-DOC-000-002 - Declaração de Aplicabilidade - SoA Chile
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ISO27001:2013 – Abordagem Integrada de Processos
Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT)

Escopo ISO27001:2013  -Sistema de Gestão da Segurança da Informação** - Colômbia

** Vide “SGL-PRO-001 - Manual do SGSI” no MOGIT-OnLine

Sites Certificados: Calle 85, Zona Franca, Eldorado, Alphaville, Barra, CENESP, Itapevi, Batel, São José dos Campos, Transamérica,
Goiânia e Eusébio.

Serviços de Tecnologia da Informação, apoiados por processos de gestão de clientes, compreendendo:

Technology Platforms: Hosting e Infraestrutura de Data Center; Armazenamento e Proteção de Dados; Operação, Produção,
Monitoração, Suporte Técnico, Gerenciamento e Administração de Ambientes Open; Conectividade, Gerenciamento de Redes; Gestão
de Segurança da Informação e Compliance; Desenvolvimento, Manutenção e Suporte de Projetos de Telecomunicações e Sistemas de
Telecontrole; Fábrica de Programas e Testes; Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Informação e Aplicativos; Suporte
Funcional de Sistemas ERP e Legados; Desenvolvimento, Manutenção e Suporte ao Negócio de Serviços Transacionais, Digital
Workplace com Service Desk Técnico e Funcional, Field Services, Assistência Técnica e Gestão de Dispositivos.

Cloud Solutions: Gestão de Nuvens Publicas, Privadas e hibridas, revenda de serviços de nuvem; Projetos, migração, operação e
gerenciamento de dados e aplicações em nuvem.

Digital Business: Serviços de Consultoria; Desenho de Soluções Inovadoras; Licenciamento, desenvolvimento ágil de aplicações,
manutenção e suporte de Sistemas de Informação e Aplicativos; soluções para troca de informações e digitalização de processos de
negócio, soluções de Analytics e Inteligência Artificial.

SGL-DOC-001-007 - Declaração de Aplicabilidada - SoA Colômbia
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ISO27001:2013 – Abordagem Integrada de Processos
Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT)

Escopo ISO27001:2013  -Sistema de Gestão da Segurança da Informação** - Peru

** Vide “SGL-PRO-001 - Manual do SGSI” no MOGIT-OnLine

Sites Certificados: Magdalena, Eldorado, Alphaville, Barra, CENESP, Itapevi, Batel, São José dos Campos, Transamérica, Goiânia e
Eusébio. Datacenters: Surco e Lurín.

Administração, monitoramento, suporte e manutenção de Infraestrutura de Tecnologia
da Informação que inclui: Serviços de Cloud Privada, Plataforma de Hardware e
Software, Segurança da Informação, Redes, Serviços Digitais, Ativos de Tecnologia da
Informação e Administração de Provedores e Serviços de Datacenter.

SGL-DOC-001-009 - Declaração de Aplicabilidade - SoA Peru
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ISO20000:2018 - Abordagem Integrada de Processos
Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT)

Escopo ISO20000:2018 - Sistema de Gestão de Serviços** - Brasil

** Vide “QP-MPR-000-001 - Plano do Sistema de Gestão de Serviços TIVIT” no MOGIT-OnLine

Gerenciamento de Serviços de Infraestrutura de TI nos Data Centers TIVIT,
para plataforma distribuída, plataforma Mainframe e Serviços de Suporte,
conforme documentado em “QP-MPR-000-001 – Plano de Sistema de Gestão
de Serviços TIVIT”

Sites Certificados: Eldorado, Alphaville, Barra, CENESP, Itapevi, Batel, São José dos Campos, Transamérica, Porto
Alegre e Eusébio.
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ISO20000:2018 - Abordagem Integrada de Processos
Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT)

** Vide “QP-MPR-000-001 - Plano do Sistema de Gestão de Serviços TIVIT” no MOGIT-OnLine

Escopo ISO20000:2018 - Sistema de Gestão de Serviços** - Chile

Sites Certificados: Alicanto, COS, Eldorado, Alphaville, Barra, CENESP, Itapevi, Batel, São José dos Campos, 
Transamérica, Porto Alegre e Eusébio.

Serviços de Tecnologia da Informação, apoiados por processos de gestão de clientes, compreendendo:

Technology Platforms: Hosting e Infraestrutura de Data Center; Armazenamento e Proteção de Dados; Operação, Produção,
Monitoração, Suporte Técnico, Gerenciamento e Administração de Ambientes Open; Conectividade, Gerenciamento de Redes; Gestão
de Segurança da Informação e Compliance; Desenvolvimento, Manutenção e Suporte de Projetos de Telecomunicações e Sistemas de
Telecontrole; Fábrica de Programas e Testes; Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Informação e Aplicativos; Suporte
Funcional de Sistemas ERP e Legados; Desenvolvimento, Manutenção e Suporte ao Negócio de Serviços Transacionais, Digital
Workplace com Service Desk Técnico e Funcional, Field Services, Assistência Técnica e Gestão de Dispositivos.

Cloud Solutions: Gestão de Nuvens Publicas, Privadas e hibridas, revenda de serviços de nuvem; Projetos, migração, operação e
gerenciamento de dados e aplicações em nuvem.

Digital Business: Serviços de Consultoria; Desenho de Soluções Inovadoras; Licenciamento, desenvolvimento ágil de aplicações,
manutenção e suporte de Sistemas de Informação e Aplicativos; soluções para troca de informações e digitalização de
processos de negócio, soluções de Analytics e Inteligência Artificial.
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ISO20000:2018 - Abordagem Integrada de Processos
Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT)

** Vide “QP-MPR-000-001 - Plano do Sistema de Gestão de Serviços TIVIT” no MOGIT-OnLine

Escopo ISO20000:2018 - Sistema de Gestão de Serviços** - Colômbia

Sites Certificados: Calle 85, Medellín, Zona Franca, Fénix, Eldorado, Alphaville, Barra, CENESP, Itapevi, Batel, São José dos Campos,
Transamérica, Porto Alegre e Eusébio.

Serviços de Tecnologia da Informação, apoiados por processos de gestão de clientes, compreendendo:

Technology Platforms: Hosting e Infraestrutura de Data Center; Armazenamento e Proteção de Dados; Operação, Produção,
Monitoração, Suporte Técnico, Gerenciamento e Administração de Ambientes Open; Conectividade, Gerenciamento de Redes; Gestão
de Segurança da Informação e Compliance; Desenvolvimento, Manutenção e Suporte de Projetos de Telecomunicações e Sistemas de
Telecontrole; Fábrica de Programas e Testes; Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Informação e Aplicativos; Suporte
Funcional de Sistemas ERP e Legados; Desenvolvimento, Manutenção e Suporte ao Negócio de Serviços Transacionais, Digital
Workplace com Service Desk Técnico e Funcional, Field Services, Assistência Técnica e Gestão de Dispositivos.

Cloud Solutions: Gestão de Nuvens Publicas, Privadas e hibridas, revenda de serviços de nuvem; Projetos, migração, operação e
gerenciamento de dados e aplicações em nuvem.

Digital Business: Serviços de Consultoria; Desenho de Soluções Inovadoras; Licenciamento, desenvolvimento ágil de aplicações,
manutenção e suporte de Sistemas de Informação e Aplicativos; soluções para troca de informações e digitalização de processos de
negócio, soluções de Analytics e Inteligência Artificial.
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ISO20000:2018 - Abordagem Integrada de Processos
Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT)

** Vide “QP-MPR-000-001 - Plano do Sistema de Gestão de Serviços TIVIT” no MOGIT-OnLine

Escopo ISO20000:2018 - Sistema de Gestão de Serviços** - Peru

Serviços de Tecnologia da Informação, apoiados por processos de gestão de clientes, compreendendo:

Technology Platforms: Hosting e Infraestrutura de Data Center; Armazenamento e Proteção de Dados; Operação, Produção,
Monitoração, Suporte Técnico, Gerenciamento e Administração de Ambientes Open; Conectividade, Gerenciamento de Redes; Gestão
de Segurança da Informação e Compliance; Desenvolvimento, Manutenção e Suporte de Projetos de Telecomunicações e Sistemas de
Telecontrole

Cloud Solutions: Gestão de Nuvens Privadas; Projetos, migração, operação e gerenciamento de dados e aplicações em nuvem.

Digital Business: Serviços de Consultoria; Desenvolvimento ágil de aplicações, manutenção e suporte de Sistemas de
Informação e Aplicativos (Fabrica de Software) e digitalização de processos de negócio, soluções de Analytics e Inteligência Artificial.

Sites Certificados: Magdalena, Lurín, Surco, Eldorado e Berrini
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Provimento de infraestrutura computacional de Cloud Computing, administração e serviços de
gestão de sistemas SAP na plataforma SAP HANA Enterprise Cloud (HEC), conforme documentado
em “SEG-LMR-016 – Controle de Gestão de Continuidade de Negócios TIVIT”.

ISO22301:2012 - Abordagem Integrada de Processos
Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT)

Escopo ISO22301:2012  - Sistema de Gestão de Continuidade de Negócios** - Brasil

Sites certificados: Eldorado, Alphaville, Barra, CENESP, Itapevi, Batel, São José dos Campos, Transamérica e Eusébio.
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ISO45001:2018 - Abordagem Integrada de Processos
Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT)

Escopo ISO45001:2018  - Sistemas de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional** - Brasil

** Vide os objetivos: “SMS-DOC-001-013 - Indicadores de Desempenho - SST” no MOGIT-OnLine

Sites Certificados: Eldorado, Goiânia e Transamérica.

Serviços de Tecnologia da Informação, apoiados por processos de gestão de clientes, compreendendo:

Technology Platforms: Hosting e Infraestrutura de Data Center; Armazenamento e Proteção de Dados; Operação, Produção,
Monitoração, Suporte Técnico, Gerenciamento de Redes, Telefonia e Telecomunicações; Desenvolvimento, Manutenção e
Suporte de Projetos de Telecomunicações e Sistemas de Telecontrole.
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Escopo ISO45001:2018  - Sistemas de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional** - Chile

Sites Certificados: Alicanto, COS, Eldorado e Goiânia.

Serviços de Tecnologia da Informação, apoiados por processos de gestão de clientes, compreendendo:

Technology Platforms: Hosting e Infraestrutura de Data Center; Armazenamento e Proteção de Dados; Operação, Produção,
Monitoração, Suporte Técnico, Gerenciamento e Administração de Ambientes Open; Conectividade, Gerenciamento de Redes; Gestão
de Segurança da Informação e Compliance; Desenvolvimento, Manutenção e Suporte de Projetos de Telecomunicações e Sistemas de
Telecontrole; Fábrica de Programas e Testes; Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Informação e Aplicativos; Suporte
Funcional de Sistemas ERP e Legados; Desenvolvimento, Manutenção e Suporte ao Negócio de Serviços Transacionais, Digital
Workplace com Service Desk Técnico e Funcional, Field Services, Assistência Técnica e Gestão de Dispositivos.

Cloud Solutions: Gestão de Nuvens Publicas, Privadas e hibridas, revenda de serviços de nuvem; Projetos, migração, operação e
gerenciamento de dados e aplicações em nuvem.

Digital Business: Serviços de Consultoria; Desenho de Soluções Inovadoras; Licenciamento, desenvolvimento ágil de aplicações,
manutenção e suporte de Sistemas de Informação e Aplicativos; soluções para troca de informações e digitalização de processos de
negócio, soluções de Analytics e Inteligência artificial.

ISO45001:2018 - Abordagem Integrada de Processos
Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT)
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** Vide os objetivos: “BYS-DOC-001-001 MATRIZ DE RIESGOS E IMPLEMENTACION DE CONTROLES” y “BSY-DOC-002-001 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES” en MOGIT-Online. 

Escopo ISO45001:2018 - Sistemas de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional** - Colômbia

Sites Certificados: Calle 85, Zona Franca, Goiânia e Eldorado.

Serviços de Tecnologia da Informação, apoiados por processos de gestão de clientes, compreendendo:

Technology Platforms: Hosting e Infraestrutura de Data Center; Armazenamento e Proteção de Dados; Operação, Produção,
Monitoração, Suporte Técnico, Gerenciamento e Administração de Ambientes Open; Conectividade, Gerenciamento de Redes; Gestão
de Segurança da Informação e Compliance; Desenvolvimento, Manutenção e Suporte de Projetos de Telecomunicações e Sistemas de
Telecontrole; Fábrica de Programas e Testes; Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Informação e Aplicativos; Suporte
Funcional de Sistemas ERP e Legados; Desenvolvimento, Manutenção e Suporte ao Negócio de Serviços Transacionais, Digital
Workplace com Service Desk Técnico e Funcional, Field Services, Assistência Técnica e Gestão de Dispositivos.

Cloud Solutions: Gestão de Nuvens Publicas, Privadas e hibridas, revenda de serviços de nuvem; Projetos, migração, operação e
gerenciamento de dados e aplicações em nuvem.

Digital Business: Serviços de Consultoria; Desenho de Soluções Inovadoras; Licenciamento, desenvolvimento ágil de aplicações,
manutenção e suporte de Sistemas de Informação e Aplicativos; soluções para troca de informações.

ISO45001:2018 - Abordagem Integrada de Processos
Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT)



30Classificação: Público ** Vide os objetivos: “SSP-DOC-018-001 - Matriz de Responsabilidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”  en MOGIT Online

Escopo ISO45001:2018  - Sistemas de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional** - Peru

Sites Certificados: Magdalena, Eldorado e Goiânia.

Serviços de Tecnologia da Informação, apoiados por processos de gestão de clientes, compreendendo:

Technology Platforms: Hosting e Infraestrutura de Data Center; Armazenamento e Proteção de Dados; Operação, Produção,
Monitoração, Suporte Técnico, Gerenciamento e Administração de Ambientes Open; Conectividade, Gerenciamento de Redes; Gestão
de Segurança da Informação e Compliance; Desenvolvimento, Manutenção e Suporte de Projetos de Telecomunicações e Sistemas de
Telecontrole; Fábrica de Programas e Testes; Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Informação e Aplicativos; Suporte
Funcional de Sistemas ERP e Legados; Desenvolvimento, Manutenção e Suporte ao Negócio de Serviços Transacionais, Digital
Workplace com Service Desk Técnico e Funcional, Field Services, Assistência Técnica e Gestão de Dispositivos.

Cloud Solutions: Gestão de Nuvens Publicas, Privadas e hibridas, revenda de serviços de nuvem; Projetos, migração, operação e
gerenciamento de dados e aplicações em nuvem.

Digital Business: Serviços de Consultoria; Desenho de Soluções Inovadoras; Licenciamento, desenvolvimento ágil de aplicações,
manutenção e suporte de Sistemas de Informação e Aplicativos; soluções para troca de informações e digitalização de processos de
negócio, soluções de Analytics e Inteligência Artificial.

ISO45001:2018 - Abordagem Integrada de Processos
Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT)
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Complete Cycle of Development, Support and Business Analysis
(Desenvolvimento, Manutenção e Documentação de Sistemas; Migração
de Dados).

CMMI DEV 2.0 - Abordagem Integrada de Processos
Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT)

Escopo CMMI - Capability Maturity Model Integration DEV 2.0 L3 - Brasil

Sites certificados: Batel e Eldorado.
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Endereços TIVIT

Vide QP-DOC-005-001  Unidades TIVIT | Brasil e LATAM 

CHILE
• Santiago

COLÔMBIA
• Bogotá

PERU
• Lima

PANAMÁ
• Ciudad de Panamá

ARGENTINA
• Buenos Aires

MÉXICO
• Ciudad de México

FRANÇA
• Paris

ESTADOS UNIDOS
• Delaware

2. Entendendo a Organização e seu contexto 

• Brasília (DF)
• Campo Grande (MS)
• Cuiabá (MT) 
• Curitiba (PR)
• Goiânia (GO)
• João Pessoa (PB) 
• Maceió (AL) 
• Manaus (AM)
• Natal (RN)
• Porto Alegre (RS)
• Recife (PE) 
• Rio de Janeiro (RJ)
• Salvador (BA)
• São Paulo (SP)
• Vitória (ES)

BRASIL

Classificação: Público
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3. Contato

Website TIVIT → http://www.tivit.com

Contato
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4. Serviços Gerenciados, Segurança da Informação, Segurança e Saúde no Trabalho

O Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, denominado MOGIT – Metodologia Otimizada de Gestão Integrada TIVIT, além da ISO9001:2015, também atende o Sistema de
Gestão de Serviços (SGS), conforme requisitos da norma ISO IEC 20000-1:2018 Tecnologia da Informação – Gestão de Serviços, requisitos identificados no documento QP-MPR-
000-001 - Plano do Sistema de Gestão de Serviços (SGS), o Sistema de Gestão de Segurança da Informação da TIVIT, conforme requisitos da norma ISO IEC 27001:2013 -
Tecnologia da Informação - Sistema de Gestão de Segurança da Informação, requisitos identificados no documento SEG- PRO-001 - Manual do SGSI (vide SEG-PRO-007 - Avaliação
de Infraestrutura do escopo da ISO27001), ISO 45001:2018 - Sistemas de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional e a norma ISO IEC 22301:2013 - Segurança da sociedade -
Sistema de Gestão de Continuidade de Negócios.

Entendendo a Organização e seu Contexto
Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT)

5. Universo de Serviços de TI

As soluções ofertadas pela TIVIT aos seus clientes, de acordo com o portfólio TIVIT, são resumidas nas seguintes Unidades de Negócio:

Classificação: Público
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Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços

5.1 Technology Platforms - Linhas de Serviços 

TECHNOLOGY PLATFORMS

Serviços Principais Ofertas

Gestão de Infraestrutura de TI: Ajudamos nossos clientes a reduzir 
custos e ganhar eficiência, alavancando o crescimento e garantindo 
maior capacidade de resposta aos mercados em constantes 
mudanças. Nossa estrutura está sempre atualizada e preparada para 
dar suporte aos objetivos estratégicos dos clientes, tanto locais quanto 
regionais e globais.

✓ Gerenciamento de Ambientes
✓ Monitoração
✓ Ambiente Open
✓ Ambiente Mainframe
✓ Produção - PCP

✓ Gerenciamento de Armazenamento
✓ Armazenamento
✓ Proteção
✓ Replicação

✓ Gerenciamento de Redes
✓ Gestão de Links
✓ Gestão Devices de Redes
✓ Conectividade

✓ Governança de TI
✓ Gestão de Serviços de TI
✓ Disaster Recovery
✓ TIVIT Service Center (TSC)

Datacenter Infrastructure: 10 datacenters em LATAM, sendo dois com 
99,999% de disponibilidade

✓ Rack
✓ Vault
✓ Area
✓ Energia
✓ Cabeamento

SAP & Enterprise Apps: Portfólio completo de serviços e soluções SAP 
e de aplicações nas mais variadas linguagens e tecnologias a serviço 
dos negócios dos nossos clientes

✓ Projetos
✓ Evolução
✓ Sustentação
✓ Cloud e Licenças
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Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços

5.2 Cloud Solutions – Linhas de Serviços

CLOUD SOLUTIONS

Serviços Principais Ofertas

Public Cloud: Revenda de serviços de nuvem pública dos principais 
provedores. Infraestrutura (IaaS), Plataforma (PaaS) e Softwares (SaaS) 
ofertados de forma consultiva e independente, com o olhar TIVIT do 
melhor custo benefício para o cliente

✓ Amazon Web Services
✓ Microsoft Azure & Office 365
✓ Google Cloud Plataform

TIVIT Enterprise Cloud: construção de nuvem privada (Cloud Building) 
dedicadas, para atendimento a requisitos técnicos ou de negócio 
específicos

✓ Cloud Building
✓ VMware Cloud
✓ Open Stack Cloud
✓ Azure Stack Cloud

TIVIT On Demand Cloud: Conjunto de soluções em nuvem privada 
compartilhada, provendo infraestrutura sob demanda, elástica, com 
custo para o cliente conforme o uso 

✓ Compute
✓ Hana
✓ Storage
✓ Network

One Cloud Management Platform

✓ One Cloud Portal (Cloud Broker, Pagamento e Billing,
Plataforma de Gestão, Marketplace)

✓ Cloud Automation Toolchain
✓ DevOps Toolchain

Cloud Managed Services: Expertise e visão consultiva para auxiliar e 
acelerar a jornada para a nuvem dos nossos clientes, através de um 
completo portfólio de serviços

A TIVIT oferece soluções multinuvem e serviços completos para 
viabilizar a jornada dos clientes para nuvem

✓ Assessment & Advisory
✓ Cloud Migration & Automation
✓ Cloud Operation
✓ Workload Management
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Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços

5.3 Digital Business – Linhas de Serviços
DIGITAL BUSINESS

Serviços Principais Ofertas

Smart Systems: Soluções inteligentes de monitoramento 
✓ Communication Solutions
✓ Automation Solutions
✓ Operation and Maintenance

Agile Apps: Desenvolvimento e entrega contínua de aplicações
✓ Continuous Agile Delivery
✓ Mobile Apps
✓ Apps Modernization

Soluções IoT: Soluções de Internet das Coisas (IoT), desde a plataforma até serviços especializados de aplicações que geram 
automação e inteligência para os negócios dos nossos clientes.

✓ Plataforma de IoT
✓ Força de trabalho conectada
✓ Veículos conectados
✓ Frotas conectadas

Analytics: Novos paradigmas na análise e gestão de informações de negócios em tempo real, com volumes de dados nunca 
imaginados

✓ Data Journey (Jornada de dados)
✓ Data Lake Platform (Infraestrutura de dados)
✓ Predictive Insights (Manutenção Preditiva)
✓ Business & Customer Insights (Visão 360)
✓ Asset Monitoring Analytics (Eficiência de Ativos)

Integração de Negócios (Business Integration): Plataforma de serviços integrados com soluções flexíveis para atender aos 
mais diversos mercados, garantindo uma gestão pró-ativa e em tempo real  dos processos de negócios Financeiros e de 
Supply Chain e conectando empresas, clientes e fornecedores.

✓ Plataforma
✓ Gestão Financeira
✓ Gestão de Supply Chain

Enterprise Content Management: Facilitar a gestão de documentos e acesso a essas informações de forma rápida e segura.
✓ Recursos Humanos
✓ Logística e Transporte
✓ Contratos e Contabilidade

Digital Workplace: Atendendo as demandas dos usuários de TI e garantindo a disponibilidade dos recursos e controle dos 
ativos.

✓ Assistente virtual
✓ Digital Café
✓ Service Desk
✓ Field Service
✓ Device Management

Cybersecurity: Com infraestrutura robusta e processos maduros garantimos proteção, integridade e disponibilidade das 
informações.

✓ Segurança de Infraestrutura
✓ Segurança de Aplicações e Dados
✓ Segurança de Usuários
✓ Vulnerabilidade
✓ Internet Anti-DDoS
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Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços

5.4 Digital Payments – Linhas de Serviços

DIGITAL PAYMENTS

Serviços Principais Ofertas

Soluções para a gestão, operação, desenvolvimento e interconexão 
especializada para meios de pagamento

✓ Gestão de Plataforma de Adquirência
✓ Gestão de Plataforma de Processamento
✓ Monitoração de Transações
✓ Interconexão com Ecossistema de Pagamentos
✓ Produção e Processamento Batch
✓ Planejamento de Capacidade Preditivo
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Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços

5.5 CyberSecurity – Linhas de Serviços

CyberSecurity

Serviços Principais Ofertas

Soluções para análise riscos, prevenção de ataques e proteção a 
integridade dos.

✓ Security Professional Services
✓ Elite Security Services
✓ Managed Security Services
✓ Governance, Risk & Compliance
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Conhecimento Organizacional

6. Vantagens Operacionais
Como vantagens operacionais apresentadas aos seus clientes a TIVIT oferece as seguintes características:

▪ Soluções digitais apoiando nossos clientes na evolução de seus negócios.

▪ Acesso a uma equipe com comprovada experiência em tecnologia composta por mais de 5.000 colaboradores, contando com especialistas e técnicos com
certificação em diversas áreas de tecnologia.

▪ Prazos reduzidos de desenvolvimento e implantação.

▪ Ampla experiência em serviços e Digital Business, Digital Payments, Technology Platforms , Cloud Solutions e CyberSecurity.

▪ Único provedor de serviços com dois Datacenters de grande porte (classe V) e 10 Datacenters em Brasil e América Latina.

▪ Alta disponibilidade de infraestrutura de rede, elétrica e mecânica.

▪ Escalabilidade para serviços de infraestrutura e de aplicações.

▪ Rede de alto desempenho.

▪ Opções de plataformas com independência de fornecedores de HW e SW.

▪ Continuidade de Negócios.

7. Profissionais Experientes e Certificados
A TIVIT conta no seu quadro de colaboradores com especialistas em tecnologia de diversos setores, por exemplo,
engenheiros de infraestrutura, especialistas em segurança, técnicos de operação e manutenção, engenheiros de rede
e administradores de banco de dados. Esses profissionais suportam as necessidades dos clientes, lhes permitindo
foco no seu negócio.
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Operação | Infraestrutura e Ambiente para Operação

8. Data Center de Padrão Internacional

Os Datacenters, com infraestrutura predial para hospedagem de tecnologia de informação, possuem segurança, eficiência e conectividade com características
únicas e de padrão internacional, diferenciando-se na redundância de sistemas elétricos e de climatização com elevada confiabilidade, dispondo ainda de
sistemas de segurança e de combate a incêndios, garantindo o funcionamento pleno e ininterrupto em todas as suas instalações mesmo em casos críticos.
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Operação | Ambiente para Operação

9. Opções de Plataformas
A TIVIT trabalha com o sistema operacional que melhor se adapte às necessidades dos seus Clientes: Linux, HP-UX, Windows, Sun Solaris ou z/OS (Mainframe). Também
possui equipes experientes para ajudar os clientes a definir o sistema operacional e ambiente de TI mais adequado à sua empresa.

Com base nas descrições acima citadas, os Datacenters e as unidades TIVIT possuem as seguintes certificações:

▪ ISAE3402 - International Standard on Assurance Engagements nº 3402 (SOC1 e SOC2);

▪ ISO 9001:2015 - Sistema de Gestão da Qualidade - International Organization for Standardization;

▪ ISO 27001:2013 - Sistema de Gestão da Segurança da Informação;

▪ ISO 20000-1:2018 – Tecnologia da Informação – Gestão de Serviços;

▪ ISO 22301:2012 - Sistema de Gestão de Continuidade de Negócios;

▪ ISO 45001:2018 - Sistemas de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional;

▪ Certificado SCC (Support Center Certification) – HDI;

▪ Certification of Commissioning of Electrical and Mechanical System – Hood Patterson & Dewar Incorporated;

▪ Avaya - Systimax Structured Connectivity Solutions.

Além dos certificados acima citados, a TIVIT possui:

▪ Certificado EMC Nível 5 (1º na América Latina);

▪ Certificado SunTone (1º na América Latina);

▪ Certificado Cisco (Cisco Powered Network);

▪ Certificado Microsoft;

▪ TIER Certification;

10. Operações de Missão Crítica 24x7
A empresa fornece suporte 24x7 (24 horas por dia, 7 dias por semana) para manter sistemas de missão crítica funcionando ininterruptamente, utilizando-se da sua
redundância de infraestrutura e da alta disponibilidade de sistemas, além de manter um centro de operações para suporte aos sistemas de clientes.

▪ CMMI: Capability Maturity Model Integration DEV 2.0 L3;

▪ SAP - Certified provider of Cloud and infrastructure operations certification and engagement;

▪ SAP - Certified provider of Hosting operations certification and engagement;

▪ SAP - Certified provider of SAP Business Suite Solutions operations certification and engagement;

▪ SAP - Certified provider of SAP HANA operations certification and engagement;

▪ SAP - Certified provider of SAP S/4HANA Solutions operations certification and engagement.
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Abordagem por Processo | Análise de um Processo Principal

11. OBJETIVO

11.1. Generalidades
A TIVIT, mediante a aplicação da norma ISO 9001:2015, tem por objetivo:

1. Aumentar a satisfação do cliente por meio da efetiva aplicação do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT), incluindo ações para
melhoria contínua do sistema e a garantia da conformidade com requisitos do cliente e requisitos regulamentares aplicáveis, e.

2. Demonstrar sua capacidade para fornecer de forma coerente produtos que atendam aos requisitos do cliente e requisitos regulamentares
aplicáveis.

Através da norma ISO9001:2015, consolidamos no MOGIT todas as práticas e requerimentos das normas ISO20000:2018, ISO27001:2013, ISO 45001:2018,
ISO22301:2012, CMMI DEV, HDI, ISAE3402, PCI e SAP.

12. REFERÊNCIAS NORMATIVAS
As normas e demais publicações que são referência para o Sistema Integrado de Gestão da Qualidade da TIVIT são relacionadas na lista QP-
DOC-004-001 - Lista Mestra de Documentos Externos.

13. TERMOS E DEFINIÇÕES
Para efeitos do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT), aplicam-se os termos e definições da norma ISO 9001:2015,
ISO20000:2018, ISO27001:2013, ISO45001:2018, ISO22301:2012, CMMI, HDI, ISAE3402, PCI, SAP e demais termos e definições relacionados
nos campos “Definições” dos procedimentos documentados, documentos estes que são atualizados sempre que detectada necessidade de
ampliar ou atualizar o vocabulário relativo à qualidade e aos processos do SGQ da TIVIT.
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Abordagem por Processo
Sistema Integrado de Gestão da Qualidade  TIVIT  (MOGIT)

14. Sistema Integrado de Gestão da Qualidade TIVIT (MOGIT)

▪ Identifica os processos necessários para o Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, sua aplicação por toda a TIVIT conforme QP-DOC-000-002 – Processos Chave x
áreas;

▪ Determina a sequência e a interação desses processos conforme QP-DOC-000-005 - Macro-Processos P1 a P5 e suas responsabilidades perante os itens da norma ISO
9001:2015 conforme QP-DOC-000-003 – Tabela de Responsabilidade e Autoridade - Itens da Norma x Áreas e QP-DOC-000-002 - Processos Chave x Áreas;

▪ Assegura a disponibilidade de recursos e informações necessárias para apoiar a operação e o monitoramento desses processos;

▪ Monitora, mede e analisa esses processos;

▪ Implementa ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria contínua desses processos, e;

▪ Supervisiona e controla as atividades desenvolvidas por fornecedores nos processos que afetem a conformidade do produto em relação aos requisitos.

O documento QP-DOC-000-002 - Processos Chaves x Áreas identifica os processos do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT) e as áreas responsáveis pelos
mesmos.

No QP-DOC-000-005 – Macro Processos P1 a P5, são apresentados os macros processos mapeados pela TIVIT onde foram estabelecidos sumariamente, os processos
envolvidos no Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT) e suas interações.

14.1. Requisitos Gerais
A TIVIT estabelece, documenta e implementa um Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, melhora
continuamente a sua eficácia e gerencia os processos de acordo com os requisitos da norma de ISO 9001:2015,
ISO20000:2018, ISO27001:2013, ISO45001:2018, ISO22301:2012, CMMI DEV, HDI, ISAE3402, PCI e SAP.

Para isto, a TIVIT, como determinado nos procedimentos documentados neste QP-MAN-001 - Manual da
Qualidade:
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Visão Geral | Contexto da Organização

Necessidades 
Partes 

Interessadas

Política da 
Qualidade

Diretrizes:Acionistas
e Alta Direção

Objetivos

PROCESSOS
RAD

Monitoração
Resultados

Desdobramento das 
Medições:

BSC, Talent Pool, RAD

Staff
Excelência 

Operacional

Diretrizes: Acionistas
e Alta Direção

Auditoria Interna
Mudanças Organizacionais
Oportunidades
Impactos
Avaliação de Riscos
Continuidade do Negócio

Comitês Mensais
Análise Crítica

Missão, Visão e 
Valores

Mapa
Estratégico
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Grande Objetivo

Foco no Resultado Os Resultados importam

Pensamento 

voltado a Riscos
Controles 

Preventivos

Mentalidade
Organizacional

RISCO é 
Oportunidade

Baseada em Riscos e 

Oportunidades

Alinhamento
QP-DOC-000-017 Contexto TIVIT, necessidades e expectativas das partes interessadas

Se aplica para todas as normas ISOs e outras certificações da TIVIT  

Gestão de Mudanças 
Organizacionais
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Abordagem por Processo | Contexto da Organização
Necessidades e Expectativas de Partes Interessadas

Necessidades
e

Expectativas

Cultura em entender o contexto da Organização e necessidades e expectativas das partes interessadas

Requisitos
Produtos e serviços que 
cumpram os requisitos

Requisitos 
estatutarios e 
regulamentares

Monitorar e 
analisar

críticamente

Conforme documento 
QP-DOC-000-017 - Contexto TIVIT, necessidades e expectativas das partes interessadas.

Se aplica para todas as normas ISOs e outras certificações da TIVIT  

Partes Interessadas (stakeholders)

Acionistas
Alta Direção
Colaboradores
Clientes
Órgãos Públicos e Reguladores
Estatutários
Parceiros de Negócios
Provedores Externos
Sindicatos
Serviços de Urgência e Emergência
Dependentes das Equipes
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Abordagem por Processo | Contexto da Organização
Macro Processos TIVIT P1 a P5**

** Vide “QP-DOC-000-005 - Macro Processos P1 a P5” no MOGIT-OnLine
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Mapa Estratégico x Benefícios da Gestão de Riscos

Conforme PE-DOC-000-001 - Mapa Estratégico TIVIT 
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Três linhas de Defesa do Gerenciamento de Riscos | Respostas
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Abordagem por Processo | Informação Documentada

14.2. Requisitos de Informação Documentada

14.2.1 Generalidades

A informação documentada do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT) inclui:

a) O Manual da Qualidade, QP-MAN-001;

b) Declaração documentada da Política da Qualidade e Mapa Estratégico, conforme QP-POL-000-001 – Política da Qualidade e QP-DOC-000-01 – Mapa
Estratégico;

c) QP-DOC-000-017 - Contexto TIVIT, necessidades e expectativas das partes interessadas;

d) SEG-POL-012-001 - Política de Continuidade de Negócios TIVIT;

e) Procedimentos documentados, Planos da Qualidade e demais documentos internos relacionados na Lista Mestra de Documentos da ferramenta de
controle de documentos da TIVIT.

f) Documentos publicados por terceiros relacionados na QP-DOC-004-001 - Lista Mestra de Documentos Externos, e demais Listas Mestras de Documentos
Externos publicadas pelas áreas.

g) Registros declarados no MOGIT-OnLine definidos para as áreas certificadas.

É da natureza da TIVIT a pesquisa bibliográfica para atender a solicitações específicas de seus clientes. Para isto podem ser consultadas as bibliotecas e os sites na Internet
e Intranet da própria TIVIT ou de fornecedores e clientes.
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Abordagem por Processos
Informação Documentada | Diretrizes 

14.2.2 Manual da Qualidade

O presente Manual da Qualidade inclui:

a. Os escopos do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT) da TIVIT.

b. Procedimentos documentados estabelecidos para o Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT);

c. Referência aos procedimentos documentados do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT) que não os constantes neste próprio Manual da
Qualidade;

d. A descrição da interação entre os processos do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT);

e. A Política da Qualidade, Politica de Segurança da Informação, Política de Continuidade de Negócios e Política de Segurança e Saúde no Trabalho da TIVIT
incluindo os Objetivos para a Qualidade, bem como os objetivos de Segurança e Saúde no Trabalho e o comprometimento da TIVIT com a Qualidade;

f. A hierarquia da estrutura da documentação usada no Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT);

g. Mediante referência à documentação complementar, a definição e a documentação da responsabilidade, da autoridade e da inter-relação do pessoal que
administra, desempenham e verificam atividades que influem na qualidade.
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Abordagem por Processos
Informação Documentada | Diretrizes 

14.2.3 Controle de Informação Documentada

A TIVIT redige e controla os documentos do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT) através de um aplicativo de gerenciamento de documentos denominado
MOGIT-OnLine.

Este aplicativo é o único repositório de processos da TIIVT e é de fácil administração possuindo um “fluxo de aprovação”, que permite controlar as aprovações no sistema
aumentando de forma significativa a produtividade e reduzindo o tempo e custo para gerenciamento de documentos e informações críticas.

Além disso, o procedimento documentado QP-PRO-004 - Controle de Documentos e Registros estabelece as regras para atendimento deste requisito. Importante: As áreas
publicam seus documentos garantindo a “visão por processos” da Organização e devem ser revisados sempre que houver alterações e revalidados pelo menos uma vez ao ano
(a ferramenta garante essa revisão através de notificações.

A documentação do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT) está estruturada em quatro níveis, como descrito a seguir:

Nível 1: Gestão - Compreende o Manual da Qualidade, e os procedimentos de gestão do próprio Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT).

Nível 2: Processos - Compreende as Políticas (diretrizes), os procedimentos operacionais e fluxogramas dos processos (representação gráfica) das áreas citadas no QP-DOC-
000-002 – Processos Chaves x Áreas. As áreas também publicam seus organogramas, Missão & Visão em um documento auxiliar, conforme previsto na política de DHO-
Remuneração REM-POL-002-001 - Divulgação de Organogramas.

Nível 3: Apoio - Compreende as instruções operacionais, manuais de procedimentos, documentos auxiliares e os documentos externos (não gerados pela TIVIT) como por
exemplo, documentação de equipamentos, manuais, guias de usuário etc.

Nível 4: Registros - Compreende os registros que confirmam e evidenciam que os processos estão sendo seguidos (produtos dos processos).
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Abordagem por Processos
Informação Documentada | Diretrizes 

14.2.4 Controle de Registros

A TIVIT estabelece e mantém registros para prover evidências da conformidade com requisitos e da operação eficaz do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT). Os
registros são mantidos legíveis e prontamente identificáveis e recuperáveis.

Os registros do MOGIT são documentos do tipo comprobatórios da implementação do MOGIT e podem estar em meio físico (papel), mídia de armazenamento ou diretamente
nos bancos de dados dos sistemas corporativos (por exemplo, Intranet) ou departamentais.

A TIVIT redige e controla os registros do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT) segundo o procedimento documentado QP-PRO-004 - Controle de Documentos e
Registros, que define os controles necessários para identificação, armazenamento, proteção, recuperação, tempo de retenção e descarte dos registros.

Os vários tipos de registros são declarados, obrigatoriamente, através de Listas Mestras de Registros elaboradas pelas áreas responsáveis no MOGIT-OnLine passando pela
aprovação da área Excelência Operacional. Importante: As declarações dos Registros devem ser revisadas e ajustadas sempre que houver alterações no local de guarda ou
alteração na classificação da Informação, e devem ser revalidados – obrigatoriamente - pelo menos uma vez ao ano.
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Abordagem por Processos
Liderança e Comprometimento

15. RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO

15.1. Comprometimento da Direção
A aprovação deste Manual da Qualidade pela Alta Direção da TIVIT constitui evidência objetiva da aprovação da Política da Qualidade, Política de Segurança da informação,
Política de Continuidade de Negócios e Política de Segurança e Saúde no Trabalho, e dos Objetivos da Qualidade, Segurança da Informação, Continuidade de Negócios, bem como
os objetivos da Segurança e Saúde no Trabalho, e estabelece o comprometimento da TIVIT com a qualidade.

A Direção da TIVIT assegura que a Política da Qualidade (QP-POL-000-001), os Objetivos da Qualidade (PE-DOC-000-001), Política da Segurança da Informação (SEG-POL-001-001),
Política de Continuidade de Negócios (SEG-POL-012-001) e a Política de Segurança e Saúde no Trabalho (SMS-POL-001-003) são comunicados e entendidos por toda a organização
através de palestras orientativas e treinamentos. Nas Análises Críticas pela Direção são monitorados e analisados indicadores e metas de qualidade, que refletem a Política da
Qualidade e os Objetivos da Qualidade, para fins de manutenção e de melhoria do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade da TIVIT.

É de responsabilidade da Alta Direção da TIVIT assegurar a definição das responsabilidades e autoridades, apetite de riscos e a sua divulgação na empresa.

As diversas áreas da TIVIT colaboram de modo efetivo na manutenção do MOGIT, seguindo fielmente o previsto na documentação elaborada internamente. A gestão do MOGIT é
realizada pela atuação direta da Alta Direção, do Representante da Direção e da área Excelência Operacional, com a colaboração das outras áreas da empresa, conforme
Organograma e Estrutura Organizacional e organogramas individuais publicados no MOGIT-OnLine, conforme política “REM-POL-002-001 - Divulgação de Organogramas”.

O Representante da Direção (RD), responsabilidade esta exercida pela Gestão de Excelência Operacional, se reporta
diretamente à Alta Direção e se comunica com Clientes e outras partes interessadas com relação aos assuntos pertinentes
ao Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT). Excelência Operacional (QP) é a área staff da Alta direção, que
suporte e preza pela manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT) da Organização.

Em relação à norma ISO 9001:2015 e demais normas integrantes, a responsabilidade e a autoridade das áreas que
colaboram no Sistema Integrado de Gestão da Qualidade da TIVIT estão definidas no QP-DOC-000-003 – Responsabilidade
e Autoridade - Itens da norma X áreas.
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Abordagem por Processos
Foco no Cliente  | Políticas e Objetivos

15.2. Foco no Cliente

A TIVIT assegura, mediante os métodos determinados nos procedimentos documentados relacionados em SE-PRO-004 - Pesquisa de Satisfação de Cliente e demais
procedimentos documentados integrantes do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT), que os requisitos do cliente são determinados e atendidos com o
propósito de aumentar a satisfação do cliente.

A TIVIT possui um canal de Ouvidoria estabelecido, conforme GOV-PRO-031 - Ouvidoria, que tem a responsabilidade de recepcionar, analisar e tratar das reclamações/elogios
recebidos, atendendo aos prazos acordados com o Cliente. Contamos também com um Canal de Ética, conforme QP-PRO-008 - Canal de Ética TIVIT, operado por e empresa
independente, para garantir a imparcialidade às denúncias que eventualmente possam ser reportadas pelos clientes, fornecedores e colaboradores TIVIT.

15.3. Política da Qualidade e Políticas estratégicas
Em harmonia e em coerência com as metas organizacionais da TIVIT e as expectativas e necessidades
dos seus Clientes, a TIVIT, representada pela Alta Direção, definiu e documentou a sua Política da
Qualidade, que é divulgada através dos meios de comunicação da TIVIT.

A Política da Qualidade, Política da Segurança da Informação e Política de Segurança e Saúde no
Trabalho são aplicadas a todas as áreas da TIVIT.

Essas Políticas têm por objetivo: Demonstrar o comprometimento com o atendimento aos requisitos e
com a melhoria contínua da eficácia do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT);
Proporcionar uma estrutura para estabelecimento e análise crítica dos objetivos da qualidade, objetivos
da Segurança da Informação e objetivos de Segurança e Saúde no Trabalho; Serem conhecidas e
entendidas por toda a Organização; Serem analisadas criticamente para manutenção de sua adequação.
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Abordagem por Processos
Políticas

15.3.1 Descrição da Política da Qualidade

Assegurar a adição de valor aos negócios dos clientes, através de serviços, buscando:

Melhorar continuamente nossos serviços e produtos através da aplicação das melhores práticas visando a excelência operacional e aprendizado organizacional.

Otimizar o uso da tecnologia aplicada aos negócios expandindo nosso portfólio de serviços e produtos.

Gerar crescimento sustentável dos negócios no mercado interno e externo, prezando pela transparência nas informações e maximizando o retorno ao acionista.

Investir no desenvolvimento das competências técnicas e comportamentais de nossos colaboradores valorizando a ética, flexibilidade, agilidade, comprometimento 

e empreendedorismo.

Trabalhar de forma criativa, inovadora, ágil e flexível, garantindo a satisfação das necessidades de nossos clientes.

15.3.1.1 Política de Segurança e Saúde no Trabalho

TIVIT define Segurança e Saúde no Trabalho como objetivos estratégicos e como consequência implementou e mantém um Sistema Integrado de Gestão da Qualidade,
Segurança e Saúde no Trabalho, para os serviços prestados aos clientes, permitindo avaliar e controlar riscos elétricos e outros significativos e prevenir lesões e doenças
ocupacionais.

15.3.2 Referência a outros Documentos

QP-LMR-028 - Objetivos da Qualidade

PE-DOC-000-001 - Mapa Estratégico

SMS-POL-001-003 - Política de Segurança e Saúde no Trabalho

SMS-DOC-001-013 - Indicadores de Desempenho - SST (Objetivos SST)

SEG-POL-001-001 – Política de Segurança da Informação

SEG-POL-012-001 - Política de Continuidade de Negócios TIVIT
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Abordagem por Processos
Missão, Visão e Valores TIVIT

MISSÃO

Alavancar o 
sucesso dos 
nossos clientes, 
acionistas e 
colaboradores.

VISÃO
Ser referência 
em soluções 
digitais 
apoiando 
nossos clientes 
na evolução de 
seus negócios

VALORES
e-face

Ética
Flexibilidade
Agilidade
Comprometimento
Empreendedorismo
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Abordagem por Processos
Planejamento e Objetivos

15.4. Planejamento

15.4.1 Objetivos da Qualidade, Segurança da Informação e Objetivos SST

A Direção da TIVIT assegura que sua Política da Qualidade (QP-POL-000-001), Política de Segurança da Informação (SEG-POL-001-001), Política de Continuidade de Negócios
(SEG-POL-012-001) e a Política de Segurança e Saúde no Trabalho (SMS-POL-001-003) são comunicadas, entendidas, implementadas e mantidas em todos os níveis da sua
organização e, para que isto se dê em bases mensuráveis, sua Política da Qualidade e a Política de Segurança e Saúde no Trabalho foram desdobradas nos Objetivos da
Qualidade.

O relacionamento entre a Política da Qualidade, a Política de Segurança e Saúde no Trabalho, os Objetivos da Qualidade e os Objetivos SST são realizados conforme
desdobramento do documento PE-DOC-000-001 – Mapa estratégico TIVIT e alinhado às estratégias TIVIT, alinhadas ao Negócio, diretrizes da Alta Direção e Acionistas,
conforme processo PE-FLU-001 - Planejamento Estratégico.

15.4.2 Planejamento do Sistema de Integrado de

Gestão da Qualidade

A Direção da TIVIT, mediante suas atividades assegura que:

a. O planejamento do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT) é
realizado de forma a satisfazer aos seus requisitos estabelecidos, bem como aos
Objetivos da Qualidade;

b. A integridade do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade é mantida quando
mudanças do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT) são
planejadas e implementadas;

c. Satisfazer aos requisitos de Segurança da Informação e Continuidade de
Negócios;

d. A Identificação de perigos da Segurança e Saúde do Trabalho, avaliação de
riscos e determinação de medidas de controle também são garantidas.
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Abordagem por Processos
Planejamento | Ações para abordar Riscos, Mudanças e Oportunidades

15.4.3 Riscos, Mudanças e Oportunidades

A TIVIT preza pela mentalidade de risco, assim é possível garantir um Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT) eficaz, desta forma as áreas da Organização
planejam e implementam ações para abordar riscos e gerar oportunidades. Com isso, a Organização consegue uma base sólida para o aumento de eficácia do Sistema
Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT) para atingir resultados melhorados e para a prevenção de efeitos negativos.

Ações para abordar Riscos e Oportunidades:

▪ Assegurar que o Sistema de Gestão da Qualidade (MOGIT) possa alcançar seus resultados pretendidos;

▪ Aumentar efeitos desejáveis;

▪ Alcançar Melhorias.

Planejamento e Ações para abordar Riscos e Oportunidades

▪ Integrar e implementar as ações nos processos do Sistema de Gestão da Qualidade (MOGIT) e

▪ Avaliar a eficácia dessas ações.

A TIVIT estabeleceu um Comitê Integrado de Riscos, que tem como objetivo garantir a gestão dos riscos do negócio para minimizar as possibilidades da materialização do
risco identificado ou evitar a ocorrência vinculada, perdas, erros e fraudes. Esse Comitê pretende avaliar os registros críticos, controlar e monitorar os riscos do negócio
identificados pelas áreas e o envolvimento da Direção e responsáveis pelas áreas onde há riscos corporativos.

Os Riscos Corporativos podem ser: estratégicos, operacionais, financeiros, regulatórios, de mercado, de liquidez, de crédito, imagem, sócio ambiental etc.

Todos os conceitos de Riscos da Organização estão definidos no documento QP-PRO-007 - Riscos Corporativos.
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Abordagem por Processos
Planejamento | Ações para abordar Riscos, Mudanças e Oportunidades

Políticas e Processos relacionados:

▪ QP-POL-007-001 - Politica de Riscos Corporativos;
▪ SEG-POL-001-001 - Política de Segurança da Informação;
▪ SEG-POL-001-006 - Diretrizes Legais e Regulamentares;
▪ SEG-POL-002-001 - Política Gestão de Riscos ;
▪ SEG-PRO-002 - Gestão de Riscos;
▪ SMS-POL-001-003 - Política de Segurança e Saúde no Trabalho;
▪ SMS-PRO-001 - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho;
▪ QP-POL-000-001 - Política da Qualidade;
▪ QP-PRO-001 - Ações Corretivas, Preventivas e Melhorias;
▪ QP-PRO-006 – Mudanças Organizacionais;
▪ QP-DOC-007-001 - Estatuto do Comitê de Gestão de Riscos Corporativos;
▪ QP-PRO-007 – Riscos Corporativos;
▪ SEG-POL-012-001 - Política de Continuidade de Negócios.
▪ PSD-POL-011-001 - Política de Gestión de la Continuidad de Negocio
▪ SGL-POL-002-001 - Política de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información

A TIVIT estabeleceu o processo de Mudanças Organizacionais (QP-PRO-006) visando estabelecer os critérios organizacionais para documentar a análise das mudanças
organizacionais, determinando as oportunidades, a análise de impacto e riscos.
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Liderança e Comprometimento

15.5. Responsabilidade, Autoridade e Comunicação

15.5.1 Responsabilidade e Autoridade

A Direção da TIVIT assegura que as responsabilidades e autoridades são definidas e comunicadas à organização. A estrutura organizacional geral da TIVIT é
publicada na Intranet, e as específicas, por área, no MOGIT-OnLine, refletem essa definição.

15.5.2 Representante da Direção
a. Designação e Responsabilidade:

A Gestão de Excelência Operacional da TIVIT é indicada como Representante da Direção
(RD) e, independente de outras responsabilidades, tem responsabilidade e autoridade
para:

▪ Assegurar que os processos necessários para o Sistema Integrado de Gestão da
Qualidade (MOGIT) são estabelecidos, implementados e mantidos;

▪ Relatar à Alta Direção da TIVIT o desempenho do Sistema Integrado de Gestão da
Qualidade (MOGIT) e qualquer necessidade de melhoria;

▪ Assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos do cliente em toda a
organização, e;

▪ Ligação com as partes externas em assuntos relativos ao Sistema Integrado de
Gestão da Qualidade (MOGIT);

▪ Garantir e comunicar às áreas os compromissos assumidos entre as partes
interessadas, conforme documento QP-DOC-000-017 - Contexto TIVIT,
necessidades e expectativas das partes interessadas.
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Liderança e Comprometimento
Facilitadores de Qualidade

b. Facilitadores da Qualidade:

A Direção da TIVIT estabeleceu os Facilitadores da Qualidade que, sem prejuízo da autoridade, da responsabilidade e da participação dos demais
colaboradores do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT), têm por missão:

▪ Iniciar ação para prevenir ocorrência de quaisquer não conformidades
relativas à produtos, à processos e ao Sistema Integrado de Gestão da
Qualidade (MOGIT);

▪ Identificar e registrar quaisquer problemas relativos aos produtos, aos
processos e ao Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT);

▪ Iniciar, recomendar ou providenciar soluções através dos canais
designados;

▪ Verificar a implementação das soluções;

▪ Controlar o posterior processamento entrega ou instalação do
produto/Serviço não conforme até que a deficiência ou condição
insatisfatória tenha sido corrigida;

▪ Planejar a qualidade, sempre agindo antecipadamente para mantê-la
íntegra, mesmo ocorrendo circunstâncias contingentes ou de risco;

▪ Cooperar, registrar a apoiar ao tratamento de Riscos Corporativos e
Mudanças Organizacionais, bem como aos seus impactos;

▪ Propor soluções e agir para que o Sistema Integrado de Gestão da
Qualidade (MOGIT) evolua de forma controlada e que garanta a qualidade
de todos os serviços da TIVIT cobertos por seu escopo;

▪ Buscar a melhoria contínua da qualidade.
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Conscientização e Comunicação

15.5.3 Comunicação Interna e Externa

A Direção da TIVIT assegura que são estabelecidos na organização os processos de comunicação apropriados e que seja realizada comunicação relativa à eficácia do Sistema
Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT).

O objetivo da Comunicação Interna é estreitar o relacionamento entre a TIVIT e seus colaboradores e divulgar informações de relevância ao público interno alinhadas a
missão e visão da empresa. Os processos bem como os meios de Comunicação Internos utilizados estão publicados no MOGIT-OnLine, conforme MKT-POL-000-001 - Política
de Marketing, MKT-PRO-006 - Comunicação Externa, MKT-PRO-007 - Comunicação Corporativa e CI-DOC-000-001 - Comunicação Interna & Employer Branding.

O documento “QP-DOC-000-017 - Contexto TIVIT, necessidades e expectativas das partes interessadas” define a Comunicação com as Partes Interessadas (retroalimentação).
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Análise Crítica pela Direção

15.6. Análise Crítica pela Direção

15.6.1 Generalidades
A Direção da TIVIT analisa criticamente o Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT) da organização (Brasil e LATAM), no mínimo semestralmente, para assegurar sua
contínua pertinência, adequação e eficácia. Essa análise crítica inclui a avaliação de oportunidades para melhoria e necessidade de mudanças no Sistema Integrado de Gestão da
Qualidade (MOGIT), incluindo a Política da Qualidade, Política da Segurança da Informação, Política de Continuidade de Negócios e a Política de Segurança e Saúde no Trabalho, e
seus objetivos.

Mensalmente ocorrem, nas Diretorias, os Comitês de Staff, como Análise Executiva ao Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT) , contribuindo à Análise Crítica, bem
como a análise para as entregas com qualidade, sendo também consideradas Análise Crítica pela Direção. Também são realizados trimestralmente, com a Alta Direção, os Comitês
de Riscos e de Ética.

15.6.2 Entradas para Análise Crítica
As entradas para a Análise Crítica pela Direção incluem informações sobre:

a. Análise de Dados (RADs);

b. Plano de Ação (PDCAs);

c. Resultados das Auditorias Internas e Análise Crítica anterior;

d. Campanha de Conscientização Segurança da Informação, Código de Conduta e Incidentes de Segurança;

e. Riscos, Mudanças e oportunidades;

f. Satisfação de Clientes e Ouvidoria;

g. Retroalimentação de partes interessadas pertinentes (se houver);

h. Desempenho: Principais KPIs;

i. Desempenho de Provedores Externos;

j. Avaliação das Políticas e diretrizes originadas das normas ISO9001:2015, ISO20000:2018, ISO27001:2013, ISO22301:2012, ISO 45001:2018 e demais normas de
certificação ou outras normas de interesse da organização;

k. Melhores Práticas, necessidades e oportunidades de melhorias;

l. Revalidação das Políticas: Qualidade, Segurança da Informação, Continuidade de Negócios, Segurança do Trabalho; Missão, Visão e Valores TIVIT e Mapa Estratégico
TIVIT

m. Pontos de Atenção, orientações emergentes e lições aprendidas.
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Análise Crítica pela Direção

15.6.3 Saídas da Análise Crítica
As saídas da Análise Crítica pela Direção incluem quaisquer decisões e ações relacionadas a:

a. Melhoria da eficácia do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT), de seus processos e outras oportunidades de melhorias;

b. Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente;

c. Necessidades de recursos;

d. Qualquer necessidade de mudanças no Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT);

e. Descrição das necessidades de processo e objetivos de processo.

As reuniões de Análise Crítica são registradas em atas, e seus desdobramentos nos registros associados aos procedimentos afetados.

Quando houver uma decisão para qual a data da Análise Crítica não seja adequada, a decisão poderá ser tomada em Reunião ordinária do Comitê Executivo e registrada em
Ata.

16. GESTÃO DE RECURSOS

16.1. Provisão de Recursos
A TIVIT obtém e despende recursos para o Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT) mediante orçamentos que especificam e alocam os custos dos diversos
programas e projetos segundo as categorias de despesas de custeio e de capital, compreendendo, dentre outros, recursos para a gestão, execução dos trabalhos e
atividades de verificação, incluindo auditorias internas da qualidade.

Os gastos da TIVIT decorrem da execução orçamentária e são objetos de análise, aprovação, empenho e quitação pelas
diretorias competentes da TIVIT.

Qualquer área da TIVIT pode detectar situações em que sejam necessários ou possam vir a serem necessários recursos
adicionais. Neste caso, a área solicita os recursos, que serão aprovados, dentro das alçadas estabelecidas nos
procedimentos corporativos da TIVIT.



67Classificação: Público

People & Culture

16.2. Recursos Humanos

16.2.1 Generalidades
O pessoal que executa atividades que afetam a qualidade do produto é qualificado pela TIVIT e sua competência é
assegurada, com base em educação, treinamento, habilidade e experiência apropriadas, como documentadas por
People & Culture, através dos processos DO-PRO-021 - Gestão de Performance, DO-PRO-023 - Clima Organizacional, DO-
PRO-020 - Engajament Plan, DO-PRO-019 - Gestão de Competências 360º, DO-PRO-017 - OnBoarding (Integração
Institucional e Capacitação Inicial) e Gestão de Competências x Recursos, através de outros documentos inseridos no
MOGIT-OnLine.

16.2.2 Competência, Conscientização, Treinamento e Sensibilização

A TIVIT:
a. Determina as competências necessárias para o pessoal que executa trabalhos que afetam a qualidade do produto;
b. Mediante os procedimentos documentados de controle de produto/serviço não conforme, ação corretiva e ação

preventiva, auditoria interna, análise crítica pela direção e fornece treinamento ou toma outras ações para satisfazer
essas necessidades de competência;

c. Avalia a eficácia das ações executadas;
d. Assegura que o seu pessoal está consciente quanto à pertinência e importância de suas atividades e de como elas

contribuem para atingir os Objetivos da Qualidade;
e. Mantém registros apropriados de educação, treinamento, habilidade e experiência de todos os Colaboradores e

Líderes conforme os documentos declarados na lista mestra de registros da área.
São levantadas pelas áreas da TIVIT as necessidades de treinamentos e capacitações, visando ter pessoas com as competências
técnicas e comportamentais necessárias para o desempenho de suas funções e melhoria dessa qualificação.

As áreas Desenvolvimento, Cultura e Carreiras, Campanhas e Eventos e Comunicação Interna atuam junto às áreas para
identificação quando aplicar Coaching ou Mentoring, e auxiliam as áreas internas na implementação de controles que contribuem
para a redução ou prevenção de erros humanos.



68Classificação: Público

People & Culture
Competência, Conscientização e Comunicação

Os ocupantes dos diversos cargos e executantes de funções têm competência garantida por:
▪ Experiência no desempenho das atividades dos cargos ou funções;
▪ Participação em treinamento prático no próprio local de trabalho ou em sala de aula, ou
▪ Escolaridade e formação técnica adequada.

A área de Remuneração e Projetos estabelece e controla os documentos de perfis de cargos, conforme lista abaixo:
▪ REM-DOC-001-001 - Perfis de Cargo – Corporativo - Brasil
▪ REM-DOC-001-002 - Perfis de Cargo - Gestão de Aplicações - Brasil
▪ REM-DOC-001-003 - Perfis de Cargo - Gestão de Infraestrutura de TI - Brasil
▪ DHC-DOC-002-001 - Perfiles Corporativos Chile
▪ DHC-DOC-002-002 - Perfiles Operativos Chile
▪ DHL-DOC-004-003 - Perfiles de Cargo Gerencia de Soluciones – Colombia
▪ DHL-DOC-004-004 - Perfiles de Cargos Gerencia de Operaciones – Colombia
▪ DHL-DOC-004-005 - Listado de Documentos de Ingreso – Colombia
▪ DHL-DOC-004-006 - Perfiles de Cargos Gerencia Marketing y Comunicaciones – Colombia
▪ DHL-DOC-004-007 - Perfiles de Cargos Gerencia Administración y Finanzas – Colombia
▪ DHL-DOC-004-008 - Perfiles de Cargos Subgerencia Consultoría – Colombia
▪ DHL-DOC-004-009 - Perfiles de Cargos Gerencia Comercial – Colombia
▪ DHL-DOC-004-010 - Perfiles de Cargo Subgerencia Work Place Management – Colombia
▪ DHL-DOC-004-011 - Perfiles de Cargo Operaciones – Colombia
▪ DHL-DOC-004-012 - Perfiles de Cargos Gerencia People & Culture - Colombia
▪ DHP-DOC-001-001 - Perfiles de Cargo CORPORATIVO PERÚ
▪ DHP-DOC-001-002 - Perfiles de Cargo OPERATIVO PERÚ

Nesses documentos constam a relação de cada um dos cargos da TIVIT, com suas competências técnicas e
comportamentais, além dos requisitos de experiência, educação e conhecimento de idiomas.
Registros dos treinamentos realizados, de habilidade, educação e experiência e demais requisitos de
competência são mantidos pelas áreas de Desenvolvimento e Cultura e Carreiras.



69Classificação: Público

Operação | Infraestrutura e Ambiente para Operação

O programa de operação e manutenção dos sistemas integrados de infraestrutura é administrado, gerenciado e implementado por profissionais de reconhecida
competência assegurando elevados índices de eficiência e eficácia.

A TIVIT possui em seu projeto uma concepção de tratamento de dados em Tecnologia de Informações que possibilita o backup periódico de todos os arquivos eletrônicos
disponibilizados em rede (Intranet e Internet), sejam estes de uso dos clientes instalados ou das áreas operacionais da empresa, através de dispositivos de alta
disponibilidade ou backup físico em mídia apropriada, possibilitando a recuperação sob demanda dos arquivos necessários às operações de seus processos e serviços.

a. Segurança

Os Data Centers da TIVIT garantem a segurança de infraestrutura de tecnologia da informação através de sistemas físicos e lógicos de segurança, que podem
envolver desde sensores de movimento até tecnologia avançada de firewall, entre outros controles.

b. Segurança Física

Quanto à Segurança Física, equipes de segurança treinadas monitoram as instalações da TIVIT em regime 24x7. Cada Data Center possui câmeras de segurança
distribuídas de forma estratégica pelas instalações e pelo seu perímetro externo, incluindo sensores de movimento, sistema integrado de alarme e sensores de
porta aberta. Para controle de acesso e autorização, disponibilizam-se de leitores biométricos e de cartões magnéticos, com base nas rotas internas de trânsito
estabelecidas com seus respectivos níveis de liberação, conforme está documentado pela área Administrativa no MOGIT-OnLine.

16.3. Infraestrutura
A TIVIT determina, provê e mantém a infraestrutura necessária para alcançar a conformidade com os requisitos do produto.
A infraestrutura inclui, dentre outros aspectos:

a. Edifícios, espaço de trabalho e instalações associadas;
b. Equipamentos de monitoramento e gerência de serviços, tanto hardware como software e;
c. Serviços de apoio, como transporte e comunicação.

A infraestrutura implantada permite o atendimento com alto nível de segurança e confiabilidade a um elevado número de
clientes operando em regime de missão crítica num sistema de trabalho de 24 horas por 7 dias por semana (24x7).
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d. Sistemas de Refrigeração

A TIVIT assegura o perfeito controle e manutenção das condições especificadas de temperatura e umidade adequadas para a rede de servidores e equipamentos
de seus clientes. O sistema de refrigeração da TIVIT consiste de um conjunto integrado de equipamentos de grande porte para produção de água gelada e
dispõe ainda de tanques termo acumuladores de água gelada como elementos adicionais de redundância. (Transamérica e Barra). No CENESP o Sistema de
refrigeração é direto para a máquinas. O abastecimento de água é garantido pelos poços artesianos que asseguram plena autonomia neste quesito.

O Sistema de Refrigeração é inteiramente automatizado, sendo integrado, monitorado e gerenciado por uma unidade central de controle, que garante a sua
máxima eficiência operacional. Há controles suficientes nos 10 Datacenters da TIVIT em Brasil e LATAM.

e. Sistemas Elétricos

Com referência aos Sistemas Elétricos e distribuição ininterrupta de energia, os Data Centers da TIVIT são alimentados por duas subestações distintas da
concessionária da rede pública.

f. Sistema de Geração de Energia Local

O Sistema de Geração de Energia Local compreende geradores de porte industrial dimensionados para atendimento da demanda das instalações, acrescido das
redundâncias de contingência e dispõe ainda de grande capacidade de armazenamento de óleo diesel assegurando ampla autonomia de operação.

Os Data Centers possuem múltiplos Sistemas UPS (Uninterrupted Power Supply), responsáveis por suprir energia aos equipamentos em períodos de
transferência da alimentação via concessionária para o sistema autônomo de geração, assegurando redundância e alta confiabilidade no sistema crítico de
distribuição de energia elétrica aos equipamentos dos clientes.

g. Sistema de Baterias de Reserva

Os Sistemas de UPS, utilizam-se de Baterias que fornecem energia ininterrupta ao Data Center. O conjunto de baterias está dimensionado para manter os Data
Center da TIVIT pelo tempo necessário até que se obtenha o sincronismo e transferência total das cargas ao sistema de geração própria de energia.

c. Combate a Incêndio e requisitos do SESMT

O Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio protege a infraestrutura e as instalações através de sistemas de
detecção e dispositivos de combate associados a uma brigada interna devidamente treinada, conforme documentado
por People & Culture, processos do SESMT e instruções operacionais específicas publicadas no MOGIT-OnLine e
aderentes a SMS-POL-001-003 - Política de Segurança e Saúde no Trabalho.

Classificação: Público
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Operação | Ambiente para Operação dos Processos
Planejamento

Ao planejar a realização do produto, a TIVIT determina o seguinte, quando apropriado, conforme estabelecido nos procedimentos documentados dos Macroprocessos 1 e
2 (QP-DOC-000-005 – Macroprocessos P1 a P5) e demais procedimentos desdobrados e documentados no Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT):

a. Objetivos da Qualidade, Objetivos de Segurança da Informação e Objetivos SST ** requisitos para o produto;

b. A necessidade de estabelecer processos, documentos e prover recursos específicos para o produto;

c. Verificação, validação, monitoramento, inspeção e atividades de ensaio requeridos, específicos para o produto, bem como os critérios de aceitação do
produto, e

d. Registros necessários para fornecer evidência de que os processos de realização e o produto resultante atendem aos requisitos.

A saída do planejamento é sempre adequada ao método de operação da TIVIT.

16.4. Ambiente de Trabalho
A TIVIT determina e gerencia as condições do ambiente de trabalho necessárias para alcançar a
conformidade com os requisitos do produto, conforme descrito acima

17. REALIZAÇÃO DO PRODUTO

17.1. Planejamento da Realização do Produto
A TIVIT planeja e desenvolve os processos necessários para a realização do produto. O
planejamento da realização do produto é coerente com os requisitos de outros processos do
Sistema Integrado de Gestão da Qualidade da TIVIT.

** Vide “PE-DOC-000-001  - Mapa Estratégico TIVIT e SMS-DOC-001-013 - Indicadores de Desempenho - SST ” no MOGIT-OnLine
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Requisitos para Produtos e Serviços
Propriedade do Cliente, Preservação e Estatutários

17.2. Processos Relacionados a Clientes

17.2.1 Determinação de Requisitos Relacionados ao Produto
A TIVIT determina:

a. Os requisitos especificados pelo cliente, incluindo os requisitos para entrega e para atividades de pós-entrega;

b. Os requisitos não declarados pelo cliente, mas necessários para o uso especificado ou intencional, onde conhecido;

c. Retroalimentação do cliente e determinação para lidar ou controlar propriedade do cliente;

c. Requisitos estatutários e regulamentares relacionados ao produto, e

d. Requisitos adicionais, determinados pela própria TIVIT;

e. Requisitos legais, Estatutários e outros requisitos.

Especificamente quanto aos requisitos estatuários e regulamentares, a Diretoria Jurídica como principal área responsável pela aderência às regulamentações externas é
encarregada de, de forma conjunta com todas as demais áreas da TIVIT: identificar novos requisitos e adequar a empresa às novas exigências, atender as solicitações legais
já existentes, atentar a impactos causados por atualizações aos requisitos já atendidos.

As normas e leis identificadas como requisitos pelas as áreas da TIVIT são relacionadas e publicadas no MOGIT-OnLine através das Listas Mestras de Documentos Externos.

Estatutários:

As soluções propostas aos clientes sempre levam em consideração ao Estatutário das partes interessadas.

Os requisitos dos clientes e os requisitos estatutários e regulamentares pertinentes são determinados,
entendidos e atendidos consistentemente.

Requisitos estatutários e regulamentares são aplicáveis a produtos e serviços.

Conforme documento QP-DOC-000-017 - Contexto TIVIT , necessidades e expectativas das partes interessadas.
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Requisitos para Produtos e Serviços
Requisitos relativos a Produtos e Serviços

17.2.2 Análise Crítica dos Requisitos Relacionados ao Produto e Serviços
A TIVIT analisa criticamente os requisitos relacionados ao produto ou serviço. Esta análise crítica é realizada antes da TIVIT assumir o compromisso de fornecer um
produto para o cliente e assegura que:

a. Os requisitos do produto estão definidos;

b. Os requisitos de contrato ou de pedido que diferem daqueles previamente manifestados são resolvidos, e

c. A TIVIT tem a capacidade para atender aos requisitos definidos.

São mantidos registros dos resultados da análise crítica e das ações resultantes dessa análise conforme estabelecido nos procedimentos documentados identificados no
Macro Processo (QP-DOC-000-005). Quando o cliente não fornece uma declaração documentada dos requisitos, a TIVIT confirma os requisitos do cliente antes da sua
aceitação.

Quando os requisitos do produto forem alterados, a TIVIT assegura que os documentos pertinentes são complementados e que o pessoal pertinente é alertado sobre os
requisitos alterados.

Os clientes assumem o compromisso de nos comunicar mudanças legais em seus negócios, quando afetados aos serviços terceirizados com a TIVIT, e geramos novas
oportunidades de negócios quando pertinente.
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Comunicação com o Cliente

O acesso a esses serviços se dá através do site ou pelo e-mail corporativo contato@tivit.com

Além destes contatos, os procedimentos documentados no MOGIT-OnLine detalham outras formas de comunicação com os clientes da TIVIT. Outra forma de divulgação
de resultados, além dos Comitês que são realizados nos Clientes, contam com o Portal de Clientes, conhecido como Portal Vitrine, para centralizar as entregas de
relatórios aos Clientes de maneira padronizada, é o local onde Clientes previamente cadastrados possam retirar relatórios contendo resultado de suas operações, com
acesso Web (Internet), conforme descrito nos processos GSE-PRO-001 - Gerência de Serviços, NIT-PRO-001 - Gestão de Contas TIVIT - TECH, ASM-PRO-002 - Gerência de
Serviços – Public Cloud & GB, ASM-PRO-001 - Gestão de Contas TIVIT - CLOUD, SMC-PRO-001 - Gerência de Serviços - Cloud, SMC-PRO-002 - Gestão de Contas - Strategic
CLOUD, BS-PRO-003 - Service Delivery – Digital Business.

A TIVIT mantém um canal de Ouvidoria onde elogios, reclamações ou dúvidas de seus clientes são recebidos e tratados, conforme processo GOV-PRO-031 – Ouvidoria.
Contamos também com um Canal de Ética, conforme QP-PRO-008 - Canal de Ética TIVIT, operado por e empresa independente, para garantir a imparcialidade às
denúncias que eventualmente possam ser reportadas pelos clientes, fornecedores e colaboradores TIVIT.

O documento “QP-DOC-000-017 - Contexto TIVIT, necessidades e expectativas das partes interessadas” define a Comunicação com as Partes Interessadas
(retroalimentação).

17.2.3 Comunicação com o Cliente
A TIVIT determina e toma providências eficazes para se comunicar com os clientes em relação a:

a. Informações sobre os produtos contratados;

b. Informações quando afetam as entregas ou a propriedade dos clientes;

c. Tratamento de consultas, contratos ou pedidos, incluindo emendas, e

d. Realimentação do cliente, incluindo suas reclamações.

A TIVIT mantém um website www.tivit.com que garante a possibilidade de seus clientes ou clientes em potencial
se comunicarem com a empresa para informações sobre produtos e serviços, atendimento a pedidos de clientes,
retorno de informações.
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17.3. Projeto e Desenvolvimento

17.3.1 Planejamento do Projeto e Desenvolvimento

A TIVIT planeja e controla o projeto e o desenvolvimento de produto e ou serviço, conforme estabelecido nos
procedimentos documentados no MOGIT-OnLine e controlados através do documento QP-DOC-000-002 -
Processos Chaves x Áreas.

Durante o planejamento do produto e desenvolvimento, a TIVIT determina:
a. Os estágios do projeto e desenvolvimento;
b. A análise crítica, verificação e validação apropriadas para cada fase do projeto e desenvolvimento,

e
c. As responsabilidades e autoridades para projeto e desenvolvimento.

A TIVIT gerencia as interfaces entre diferentes grupos envolvidos no projeto e desenvolvimento, para
assegurar a comunicação eficaz e a designação clara de responsabilidades.

As saídas do planejamento são atualizadas apropriadamente, na medida em que o projeto e o
desenvolvimento progridem.
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17.3.2 Entradas de Projeto e Desenvolvimento
A TIVIT determina as entradas relativas a requisitos de produto e mantém registros. Essas entradas incluem:

a. Requisitos de funcionamento e de desempenho;

b. Requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis;

c. Onde aplicável, informações originadas de projetos anteriores semelhantes, e

d. Outros requisitos essenciais para o projeto e desenvolvimento.

Essas entradas são analisadas criticamente quanto à adequação para que os requisitos efetivamente considerados sejam completos, sem ambiguidades e não
conflitantes entre si.

17.3.3 Saídas de Projeto e Desenvolvimento
As saídas de projeto e desenvolvimento são apresentadas de forma a possibilitar a verificação em relação
às entradas de projeto e desenvolvimento e são aprovadas antes de serem liberadas.

As saídas de projeto e desenvolvimento:

a. Atendem aos requisitos de entrada para projeto e desenvolvimento;

b. Fornecem informações apropriadas para aquisição, produção e fornecimento de serviço;

c. Contêm ou fazem referência a critérios de aceitação do produto, e

d. Especificam as características do produto que são essenciais para seu uso seguro e
adequado.
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17.3.4 Análise Crítica de Requisitos e de Projeto e Desenvolvimento
Em fases apropriadas do projeto e desenvolvimento, são realizadas análises críticas sistemáticas, de acordo com disposições planejadas para:

a. Avaliar a capacidade dos resultados do projeto e desenvolvimento em atender aos requisitos, e

b. Identificar qualquer problema e propor as ações necessárias.

Com a participação de representantes de funções envolvidas com os estágios do projeto e desenvolvimento é feita análise crítica do projeto e sua implantação.
São mantidos registros dos resultados dessas análises críticas e de quaisquer ações necessárias.

17.3.5 Verificação de Projeto e Desenvolvimento
A verificação é executada conforme disposições planejadas para assegurar que as saídas do projeto e desenvolvimento atendam aos requisitos de entrada do
projeto e desenvolvimento. São mantidos registros dos resultados dessa verificação e de quaisquer ações necessárias.
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17.3.6 Validação de Projeto e Desenvolvimento
A validação do projeto e desenvolvimento é executada conforme disposições planejadas, para assegurar que o produto resultante é capaz de atender aos requisitos para
aplicação especificada ou uso intencional, onde conhecido. Quando praticável, a validação é concluída antes da entrega ou implementação do produto. São mantidos
registros dos resultados dessa validação e de quaisquer ações necessárias.

17.3.7 Controle de Mudanças de Projeto e Desenvolvimento
As alterações de projeto e desenvolvimento e quaisquer ações necessárias são identificadas e registradas. As alterações são analisadas criticamente, verificadas e
validadas, como apropriado, e aprovadas antes da sua implementação. A análise crítica das alterações de projeto e desenvolvimento inclui avaliação do efeito das
alterações em artes componentes e no produto já entregue.

As mudanças são determinadas e realizadas de maneira planejada e sistemática, considerando: Propósitos das mudanças e potenciais consequências; Integridade do
MOGIT; Disponibilidade de recursos; Alocação ou realocação de responsabilidades e autoridades.
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17.4. Aquisição

17.4.1 Processo de aquisição
A TIVIT realiza suas aquisições mediante consultas a fornecedores cadastrados e avaliados, segundo os procedimentos documentados relacionados no COM-PRO-001 -
Compras e GCF-PRO-001 - Gestão de Contrato de Fornecedores.

As informações de aquisição descrevem o produto a ser adquirido e incluem, onde apropriado, requisitos para:

a. Aprovação de produto, procedimentos, processos e equipamento;

b. Qualificação de pessoal, e

c. Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT).

A TIVIT assegura a adequação dos requisitos de aquisição especificados antes da sua comunicação ao fornecedor.

17.4.2 Verificação do Produto Adquirido
A TIVIT estabelece e implementa inspeção ou outras atividades necessárias para assegurar que o produto adquirido atende aos requisitos de aquisição especificados,
conforme determinado nos procedimentos documentados.

A TIVIT não utiliza o conceito de inspeção nas instalações do fornecedor e a funcionalidade dos equipamentos em ambiente de operação é garantida através de contratos com
os fornecedores além de testes antes da entrada em produção.

Periodicamente é realizado um processo de auditoria de Provedores Externos, definido no processo QP-PRO-003 - Auditorias, através do questionário QP-FOR-003-060 -
Avaliação de Provedores Externos e é realizado conforme planejamento de Excelência Operacional.
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17.5. Produção e Provisão de Serviço

17.5.1 Controle de Produção e Provisão de Serviço
A TIVIT planeja e realiza a produção e fornecimento de serviço sob condições controladas, como determinado nos procedimentos documentados guardados no
MOGIT-OnLine.

Condições controladas incluem:

a. A disponibilidade de informações que descrevam as características do produto;

b. A disponibilidade de instruções operacionais, quando necessário;

c. O uso de equipamentos adequados;

d. A implementação de medição e monitoramento, e

e. A implementação da liberação, entrega e atividades pós-entrega.
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17.5.2 Validação dos Processos de Produção e Fornecimento de Serviço
A TIVIT valida quaisquer processos de produção ou fornecimento de serviço onde os resultados não podem ser verificados por monitoramento ou medição subsequente.
Isto inclui os processos onde as saídas só ficam aparentes depois que o produto esteja em uso ou o serviço tenha sido entregue.

Desta forma, uma validação, com objetivo de demonstrar a capacidade destes processos em alcançar os resultados planejados é feita incluindo, quando aplicável:

a. Critérios definidos para análise crítica e aprovação de processos,

b. Aprovação de equipamentos e qualificação de pessoal,

c. Uso de métodos e procedimentos específicos,

d. Requisitos para registro, e

e. Revalidação.

Através dos procedimentos documentados as seguintes áreas realizam validações dos seus processos de produção e
fornecimento de serviço. Além disto, validações dos processos de atendimento são feitos pelas áreas de Service Desk e
Field Services com a utilização de Instruções Operacionais devidamente aprovadas e treinamento ao pessoal no local de
trabalho.
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17.5.3 Identificação e Rastreabilidade
Os produtos e serviços da TIVIT são identificados e rastreados dentre outras formas, através de:

▪ Nome de Cliente (SAP);

▪ Nome da Oportunidade (CRM);

▪ Número da Oportunidade (CRM);

▪ Número da Quote (CRM);

▪ Número de Projeto (SAP/TP e JIRA);

▪ Número Incidente (Service Now);

▪ Número da Mudança (Service Now);

▪ Número de Service Order (Service Now);

▪ Número de Work Order (Service Now);

▪ Número de Service Request (Service Now);

▪ Número de Boletim de Ocorrência (Service Now);

▪ Número de Ordem de Serviço (Service Now);

▪ Número de EDI-Atendimento (Service Now);

▪ Número de Caixa-Postal (Service Now);

▪ Número de Requisição de Compra (SAP).

Além disso, conforme apropriado, armazenados em outros sistemas informáticos e devidamente declarados em listas mestras de registros.

Basicamente, a identificação e a rastreabilidade se aplicam a:

a. Todos os serviços realizados pela TIVIT;

b. Todos os serviços de terceiros controlados pela TIVIT;

c. Os recursos disponibilizados aos clientes.
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17.5.4 Propriedade do Cliente
A TIVIT tem cuidado com a propriedade do cliente enquanto está sob o seu controle ou uso. Conforme
apropriado e em acordo com os contratos estabelecidos com os clientes, a TIVIT identifica, verifica,
protege e salvaguarda a propriedade do cliente fornecida para uso ou incorporação no produto. Se
qualquer propriedade do cliente for perdida, danificada ou considerada inadequada para o uso, isto é
informado ao cliente e são mantidos registros, nos sistemas informatizados de suporte ou, quando é
necessário tratamento de produto não conforme ou ação corretiva ou preventiva, nos registros
estabelecidos pelos correspondentes procedimentos documentados.

Basicamente, a propriedade do cliente contempla os itens descritos a seguir:

▪ As máquinas e equipamentos do cliente são protegidos contra o acesso indevido em local
especificamente designado e identificado como área dedicada ao cliente.

As condições de proteção e funcionamento das máquinas e equipamentos dos clientes são mantidas e monitoradas constantemente por diversos meios de segurança
física, como:

▪ Câmeras de vídeo (CFTV – Circuito Fechado de Televisão);

▪ Monitoramento das grandezas elétricas;

▪ Monitoramento de conectividade;

▪ Sistemas de alarme;

▪ Detectores de incêndio;

▪ Rondas da equipe de segurança; e

▪ Cofres.

São relatados ao cliente quaisquer danos, inadequações ou problemas percebidos em seus equipamentos e máquinas, que estejam em nossas instalações.
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17.5.5 Preservação do Produto
A TIVIT preserva a conformidade do produto durante processo interno e de disponibilização aos clientes. Essa preservação inclui identificação, manuseio,
embalagem, armazenamento e proteção. A preservação também é aplicada às partes constituintes dos produtos.

Constituem produtos a serem preservados, em regra:

▪ Infraestrutura;

▪ Equipamentos de comunicação;

▪ Equipamentos de climatização;

▪ Equipamentos de segurança;

▪ Equipamentos de suprimento de energia;

▪ Hardware;

▪ Software; e

▪ Banco de Dados.

A infraestrutura do Data Center e a execução de normas adequadas de funcionamento garantem a preservação e a continuidade da prestação do serviço ao
cliente e dos seus equipamentos aqui instalados.

A segurança física das instalações, conforme citado no ADM-PRO-002 - Segurança Física, é garantida por diversos meios, dentre os quais podemos citar:

▪ Restrições e controles de acesso;

▪ Sistema de monitoração de acesso;

▪ Sistemas de alarme; e

▪ Sistema de prevenção e combate a incêndio.
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A preservação e manutenção das condições de funcionamento dos serviços prestados pela TIVIT, conforme identificado no macroprocesso 3 – Operação (QP-DOC-000-005),
dentre outros fatores, é garantida por:

▪ Projeto e instalação adequada de máquinas e equipamentos - Monitoração e suporte 24x7x365;

▪ Procedimentos documentados no MOGIT-OnLine e controlados através do documento QP-DOC-000-002 - Processos Chaves x Áreas.

▪ A Segurança e Saúde no Trabalho é garantida pelo SESMT Corporativo, desdobrando papéis e responsabilidades aos RH Locais (SESMT Local), conforme
diretrizes previstas nas seguintes Políticas:

✓ SMS-POL-001-001 - Diretrizes Básicas de Segurança Seleção de Fornecedor e Segurança na Prestação de Serviço;

✓ SMS-POL-001-002 - Descrição tarefas – SESMT Corporativo e Áreas correlatas;

✓ SMS-POL-001-003 - Política de Segurança e Saúde no Trabalho;

✓ SMS-DOC-001-013 - Indicadores de Desempenho - SST (Objetivos SST).

✓ BYS-POL-001-003 - Política de derechos humanos

✓ BYS-POL-003-002 – Política de medio ambiente

Mudanças Organizacionais
A TIVIT analisa e controle as mudanças, retém informação documentada desta análise, conforme QP-PRO-
006 – Mudanças Organizacionais. Nesse mecanismo é garantida a avaliação de Impacto e riscos oriundas
das mudanças organizacionais.
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17.6. Controle de Dispositivos de Medição e Monitoramento
A TIVIT determina as medições e monitoramentos a serem realizados e os dispositivos de medição e monitoramento necessários para evidenciar a conformidade do produto
com os requisitos determinados. O controle de dispositivos de medição, como multímetros, amperímetros, balanças e medidores de outras grandezas físicas, são realizados
pelas áreas:

▪ Infraestrutura de DC; e

▪ Field Services.

Já a monitoração de eventos, status de servidores e redes são referenciados nos procedimentos documentados
no MOGIT-OnLine e referenciados no Documento QP-DOC-000-002 - Processos Chave X Áreas:

▪ Centro de Comando TIVIT;

▪ Planejamento e Controle da Produção;

Os dispositivos de medição que servem à garantia de resultados válidos são:

a. Calibrados a intervalos especificados por fornecedores homologados pela TIVIT para tais serviços e que sempre apresentam, junto com os laudos de
calibração, as evidências de rastreabilidade de seus padrões a padrões de medição internacionais ou nacionais;

b. Ajustados ou reajustados, quando necessários, por aqueles fornecedores;

c. Identificados para possibilitar que a situação de calibração seja determinada;

d. Protegidos contra ajustes que possam invalidar o resultado da medição, e

e. Protegidos contra dano e deterioração durante o manuseio, manutenção e armazenamento.

Se, seja no uso do dispositivo, seja no processo de calibração, constatar-se que o dispositivo não se encontra conforme com os requisitos, a TIVIT avalia e registra a
validade dos resultados das medições anteriores e toma ação apropriada no dispositivo em qualquer produto afetado.

** Vide “IDC-DOC-003-006 - Calibração de Equipamentos e Instrumentos, RH7-DOC-009-001 - Controle de Calibração de Equipamentos de Medição” e IDT-PRO-002 -
Mantenimiento Preventivo de Infraestructura, publicados em MOGIT-OnLine.
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18. MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA

18.1. Generalidades
A TIVIT planejou e implementou os processos necessários de monitoramento, medição, análise e melhoria para:

a. Demonstrar a conformidade do produto;

b. Assegurar a conformidade do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade;

c. Melhorar continuamente a eficácia do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade.

Para isso, foram determinadas as pesquisas de satisfação de clientes periódicas, as reuniões de análises de dados mensais, a coleta e reporte de indicadores mensais e demais
métodos e técnicas de amostragem descrita nos procedimentos documentados relacionados armazenados no MOGIT-OnLine.

18.2. Medição e Monitoramento

18.2.1 Satisfação dos Clientes
Como uma das medições do desempenho do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, A
TIVIT monitora informações relativas à percepção do Cliente sobre se a TIVIT atendeu aos
requisitos do cliente. Os métodos para obtenção e uso dessas informações estão
determinados nos procedimentos documentados da área de Negócios e as insatisfações de
Clientes são tratadas através do QP-PRO-002 - Controle de Produto e Serviço Não Conforme e
QP-PRO-001 - Ações Corretivas, Preventivas e Melhorias.

A qualidade do serviço prestado, relativa aos processos operacionais, é medida através de
pesquisas de satisfação dos clientes, cujos resultados são analisados verificando-se a
adequação ou não dos processos operacionais existentes, conforme descrito no SE-PRO-004 -
Pesquisa de Satisfação de Clientes.
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18.2.2 Auditoria Interna | Self Assessment
A TIVIT executa auditorias internas no mínimo anualmente para determinar se o Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT):

a. Está conforme com as disposições planejadas, com os requisitos das normas ISO9001:2015, ISO20000:2018, ISO27001:2013, ISO45001:2018, ISO22301:2013,
CMMI, HDI, ISAE3402, PCI, SAP e com os requisitos do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT) estabelecidos pela TIVIT,

b. Seguem as premissas da norma ISO 19011 2012 - diretrizes para auditoria de sistemas de gestão; e

c. Está mantido e implementado eficazmente.

É planejando um programa de auditoria, levando em consideração a situação e importância dos
processos e áreas a serem auditados, bem como os resultados de auditorias anteriores.

A seleção dos auditores e a execução das auditorias asseguram objetividade e imparcialidade do
processo de auditoria. Os auditores não auditam o seu próprio trabalho.

As responsabilidades e os requisitos para planejamento e para execução de auditorias e para relatar os
resultados e manutenção dos registros são definidos no procedimento documentado QP-PRO-003 -
Auditorias.

Os responsáveis pelas áreas auditadas asseguram que as ações são executadas, sem demora indevida,
para eliminar não conformidades detectadas e suas causas. As atividades de acompanhamento incluem a
verificação das ações executadas e o relato dos resultados de verificação.
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18.2.3 Medição e Monitoramento de Processos
A TIVIT aplica métodos adequados para monitoramento e, quando aplicável, para medição dos processos do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT), conforme
processo QP-PRO-005 - Análise de Dados. Esses métodos demonstram a capacidade dos processos em alcançar os resultados planejados. Quando os resultados planejados não
são alcançados, são efetuadas as correções e executadas as ações corretivas, como apropriado, para assegurar a conformidade do produto, como estabelecido nos
procedimentos documentados relacionados no QP-PRO-002 – Controle de Produto e Serviço Não conforme e QP-PRO-001 - Ações Corretivas, Preventivas e Melhorias.

A utilização de técnicas estatísticas está prevista pela TIVIT para controlar situações que possam orientá-la nas tomadas de decisões. Tipicamente, são utilizadas técnicas
estatísticas para compor os indicadores mensais das áreas e os relatórios que servem à Análise Crítica pela Direção.

As técnicas estatísticas empregadas consistem em: tabulações, gráficos de controle, histogramas.
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18.2.4 Medição e Monitoramento de Produto
A TIVIT mede e monitora as características do produto para verificar se os requisitos do produto têm sido atendidos. Isto é realizado em estágios apropriados do processo de
realização do produto, de acordo com as providências planejadas, conforme consta nos procedimentos documentados relacionados na QP-PRO-002 - Controle de Produto e
Serviço Não conforme, QP-PRO-001 - Ações Corretivas, Preventivas e Melhorias e QP-PRO-006 Mudanças Organizacionais.

18.3. Controle de Produto Não conforme
A TIVIT assegura que os produtos que não estão conformes com os requisitos do produto sejam identificados e controlados para evitar seu uso ou entrega não intencional. Os
controles e as responsabilidades e autoridades para lidar com produtos não conformes são definidas no procedimento documentado QP-PRO-002 - Controle de Produto e
Serviço Não conforme e QP-PRO-001 - Ações Corretivas, Preventivas e Melhorias e demais procedimentos documentados arquivados no repositório de documentos da
empresa MOGIT-OnLine.

Enquadram-se como produtos passíveis de serem não conformes:

a. Os serviços realizados pela TIVIT;
b. Os serviços de terceiros controlados pela TIVIT.

A TIVIT trata os produtos não conformes por uma ou mais das seguintes formas:

a. Execução de ações para eliminar a não conformidade detectada;
b. Autorização do seu uso, liberação ou aceitação sob concessão por uma autoridade pertinente e, onde aplicável,

pelo Cliente;
c. Execução de ação para impedir o seu uso pretendido ou aplicações originais.

São mantidos registros sobre a natureza das não conformidades e quaisquer ações subsequentes executadas, incluindo
concessões obtidas.

São mantidas evidências de conformidade com os critérios de aceitação. Os registros indicam as pessoas
autorizadas a liberar o produto.

A liberação do produto e a entrega do serviço não prosseguem até que todas as providências planejadas
tenham sido satisfatoriamente concluídas, a menos que aprovado de outra maneira por uma autoridade
pertinente e, quando aplicável, pelo Cliente.
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18.4 Análise de Dados
A TIVIT determina, coleta e analisa dados apropriados para demonstrar a adequação e eficácia do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT) e para avaliar onde
melhorias contínuas da eficácia do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT) podem ser realizadas. Isso inclui dados gerados como resultado do monitoramento e
das medições e de outras fontes pertinentes.

A análise de dados fornece informações relativas a:

a. Satisfação de clientes;

b. Conformidade com os requisitos do produto;

c. Características e tendências dos processos e produtos, incluindo oportunidades para ações preventivas, e

d. Fornecedores.

Além disso, são definidos, por área, indicadores operacionais que complementam a medida de desempenho das áreas. Esses indicadores são consolidados em relatórios
gerenciais mensais, denominados RAD’s (Atas de Reuniões de Análise de Dados), os critérios são determinados no QP-PRO-005 – Análise de Dados.

Sempre que necessário, são tomadas ações corretivas e preventivas, para eliminação das causas de problemas reais ou potenciais.
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18.5 Melhoria

18.5.1 Melhoria Contínua
A TIVIT melhora continuamente a eficácia do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (MOGIT) por meio do uso da Política da Qualidade, Objetivos da Qualidade, Política de
Segurança e Saúde no Trabalho, Política de Segurança da Informação e Politica de Continuidade de Negócios, bem como os objetivos desdobrados dessas políticas, resultados de
auditoria, análise de dados realizadas mensalmente pelas áreas, ações corretivas e preventivas e Análise Crítica pela Direção, além de pesquisas de satisfação realizadas com os
Clientes.
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18.5.1.1 Programas de Melhorias Implementadas na TIVIT

▪ ISO 9001:2015 - Sistema de Gestão da Qualidade - International Organization for Standardization;

▪ ISO/IEC 27001:2013 - Sistema de Gestão da Segurança da Informação;

▪ ISO/IEC 20000-1:2018 – Tecnologia da Informação – Gestão de Serviços;

▪ ISO 22301:2012  - Sistema de Gestão de Continuidade de Negócios;

▪ ISO 45001:2018  - Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional;

▪ CMMI DEV 2.0 - Capability Maturity Model Integration;

▪ PCI Security Standards Council;

▪ SCC (Support Center Certification) – HDI;

▪ ISAE3402 - International Standard on Assurance Engagements nº 3402;

▪ SAP - Certified provider of Cloud and infrastructure operations certification and engagement;

▪ SAP - Certified provider of Hosting operations certification and engagement;

▪ SAP - Certified provider of SAP Business Suite Solutions operations certification and engagement;

▪ SAP - Certified provider of SAP HANA operations certification and engagement;

▪ SAP - Certified provider of SAP S/4HANA Solutions operations certification and engagement;

▪ Certification of Commissioning of Electrical and Mechanical System – Hood Patterson & Dewar Incorporated;

▪ Avaya - Systimax Structured Connectivity Solutions;

▪ AvaliaçãoCobiT – Control Objectives for Information and related Technology;

▪ Metodologia PMI - Project Management Institute para internalização de soluções;

▪ Formação de Profissionais em ITIL – Information Technology Infrastructure Library;

▪ TIER Certification.
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18.5.2 Ação Corretiva
A TIVIT executa ações corretivas para eliminar as causas de não-conformidades, de forma a evitar sua repetição. As ações corretivas são apropriadas aos efeitos das não-
conformidades encontradas.

O procedimento documentado QP-PRO-002 - Controles de Produto e Serviço Não-conforme e QP-PRO-001 - Ação Corretivas, Preventivas e Melhorias e os demais
procedimentos documentados guardados no repositório de documentos da empresa MOGIT-OnLine, definem os requisitos para:

a. Análise crítica de não-conformidades, incluindo reclamações de clientes;

b. Determinação das causas de não-conformidades;

c. Avaliação da necessidade de ações para assegurar que aquelas não-conformidades não ocorrerão novamente;

d. Determinação e implementação de ações necessárias;

e. Registro dos resultados de ações executadas, e

f. Análise crítica de ações corretivas executadas.
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18.5.3 Ação Preventiva ou Ações de Riscos
A TIVIT define ações para eliminar as causas de não-conformidades potenciais, de forma a evitar sua ocorrência. As ações de Riscos (preventivas) são apropriadas aos efeitos
dos problemas potenciais e sempre geram oportunidades, seja em novas vendas, mas principalmente na melhoria em processos.

O procedimento documentado QP-PRO-002 - Controle de Produto e Serviço Não-conforme e QP-PRO-001 - Ações Corretivas, Preventivas e Melhorias como QP-POL-007-001 –
Politica de Riscos Corporativos e QP-PRO-007 – Riscos Corporativos, e os demais procedimentos documentados guardados no repositório de documentos da empresa MOGIT-
OnLine, definem os requisitos para:

a. Determinação das não-conformidades potenciais e de suas causas;

b. Identificação e mapeamento de Riscos Corporativos, baseado em processo descentralizado;

c. Validação da necessidade de ações para evitar a ocorrência de não-conformidades;

d. Definição e implementação de ações necessárias;

e. Registros de resultados de ações executadas, e

f. Análise crítica de ações preventivas executadas.
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