
 

1 de 72 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Excelência 
Operacional 

 

Modelo de 
Governança e 
Certificações 

TIVIT 



 

2 de 72 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Manual de Procedimentos 
Código Revisão 

QP-MPR-000-005 66 

Modelo de Governança e Certificações 
TIVIT 

Classificação da 
Informação 

Página 

Público 2 de 74 

  



 

3 de 72 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confidencialidade 
As informações contidas neste documento são confidenciais e de propriedade da TIVIT Terceirização de Processos, 
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Copyright 
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1.   MOGIT – Sistema Integrado de Gestão TIVIT 

 
A TIVIT possui uma metodologia de Gestão da Qualidade denominada 
“MOGIT” (Metodologia Otimizada de Gestão Integrada TIVIT), que incorpora 
um conjunto de melhores práticas e estudos para aperfeiçoamento de 
processos em todas as áreas e disciplinas da Organização. 

 
A aplicação dos processos de Governança previstos no MOGIT garante: 

▪ Alinhamento de TI com os objetivos e estratégias da organização; 

▪ A possibilidade de a empresa explorar oportunidades, inovar e maximizar benefícios; 

▪ Utilização responsável dos recursos de TI; 

▪ Gerenciamento apropriado de riscos relacionados a TI; 

▪ Uma gestão focada no Cliente com benefícios ao seu negócio. 

 
Por meio de um modelo de gestão integrada, a TIVIT assegura ao Cliente a entrega dos níveis de serviços 
contratados com total aderência aos padrões de qualidade, maturidade e confiabilidade de processos. 
 
Para criar condições de uso das melhores ferramentas e práticas na empresa, para alcance dos resultados 
almejados e a Gestão da Rotina Operacional foi desenvolvido o Sistema de Gestão da TIVIT, denominado MOGIT 
– Metodologia Otimizada de Gestão Integrada TIVIT. 
 
O MOGIT reúne metodologias e práticas consolidadas, de modo a garantir foco na gestão de Clientes e alinhamento 
de TI vs. Negócios, numa demonstração do business value de TI. Outro ponto importante é sua abrangência em 
duas perspectivas é a garantia de transparência para a TIVIT e para a organização do Cliente. 
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O modelo de prestação de serviços da TIVIT é alinhado às normas e exigências dos mercados brasileiro e 
internacional. 
 
O modelo de gestão em camadas permite visualizar a estratégia de suporte ao cliente que está no centro e no topo 
do modelo. Para atender as necessidades do cliente existem os processos relacionados à satisfação do cliente, 
bem como o mapeamento do contexto TIVIT e expectativas e necessidades das partes interessadas. Em seguida 
está a governança interna, que trata a qualidade e compliance através de controles internos, segurança da 
informação, governança efetiva através de controles ITIL e mapeamento da continuidade dos negócios, são práticas 
que sustentam as soluções de segurança e suporte ao negócio, para melhores entregas aos clientes. 
Os pilares de negócios são sustentados através da aplicação de requisitos das normas ISO20000, ISO27001, 
ISO22301, ISO45001, SAP, CMMI, HDI, ISAE3402, PCI e metodologia PMI para internalização de soluções. 
A ISO 9001 integra todas essas soluções e permite as especificações de cada uma das práticas através de padrões 
para documentação e institucionalização corporativa, são registradas, acompanhadas periodicamente. 
Aplicamos na TIVIT metodologias Ágeis, como por exemplo o Design Sprint, para constante revisão dos processos, 
atualização de requisitos, buscando agilidade sem perde o conhecimento e agregando valor nas operações e, por 
consequência, melhores entregas aos clientes. 
A base estratégica desse modelo está na tratativa das competências técnicas e comportamentais das pessoas, 
prezando pela conduta e ética. Os processos são monitoradas constantemente através de indicadores, desdobrados 
do mapa estratégico da TIVIT, publicados pelas áreas internas através da ferramenta MOGIT-OnLine (RAD – 
Reunião de Análise de Dados mensais) e através da metas pessoais, também desdobradas e monitoradas nas 
ferramentas BSC e Talent Pool e o acompanhamento através da gestão de clientes pelo CRM TIVIT. Ainda na base 
primordial, a TIVIT mantém controles para a Gestão de Riscos e Oportunidades, que também permite a revisão de 
processos e controles, bem como a mitigação de riscos para uma monitoração mais efetiva, evitando cenários 
indesejados e identificando e implementando novas oportunidades ao negócio. 
 
Conforme identificado na figura acima, entre as práticas utilizadas podemos destacar as seguintes: 
 

2.   PMI – Project Management Institute 

 
O PMI, do inglês, Project Management Institute, tem como objetivo promover 
e ampliar o conhecimento existente sobre gerenciamento de projetos assim 
como melhorar o desempenho dos profissionais e organizações da área. 
 
De acordo com o "A Guide to the Project Management Body of Knowledge", 
o gerenciamento de Projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, 

ferramentas e técnicas nas atividades do projeto a fim de atender os requisitos do projeto. Ele pode ser melhor 
explicado através dos processos que o compõem, que podem ser reunidos em cinco grupos de processos - 
Iniciação, Planejamento, Execução, Controle e Encerramento - e em nove áreas de Conhecimento - Gerenciamento 
da Integração do Projeto, Gerenciamento do Escopo do Projeto, Gerenciamento do Tempo do Projeto, 
Gerenciamento dos Custos do Projeto, Gerenciamento da Qualidade do Projeto, Gerenciamento dos Recursos 
Humanos do Projetos, Gerenciamento da Comunicação do Projeto, Gerenciamento dos Riscos do Projeto e 
Gerenciamento dos Fornecimentos de Bens e Serviços do Projeto. 
 
A equipe do projeto gerencia os trabalhos envolvidos nele, que geralmente envolvem: 
 

▪ Balanceamento de demandas conflitantes do escopo, tempo, custo, risco e qualidade do projeto; 

▪ Satisfação de diferentes interessados (stakeholders) com diferentes necessidades e expectativas; 

▪ Alcance dos requisitos estabelecidos. 

 
Principais benefícios: 

 
▪ Estabelecer medidas do sucesso; 

▪ Manter o foco no Cliente; 

▪ Quantificar o valor agregado correspondente aos custos; 
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▪ Aperfeiçoar o uso dos recursos da organização; 

▪ Incorporar princípios de qualidade; 

▪ Colocar planos estratégicos em marcha; 

▪ Assegurar a atualização da empresa às demandas do mercado. 

 
A TIVIT efetua a Gerência de Projetos com a utilização de procedimentos e formulários padronizados, com o objetivo 
de sistematizar o trabalho e de antecipar possíveis problemas, planejando as ações preventivas e corretivas com 
base nas melhores práticas recomendadas no PMBOK®. 
 
Atualmente a TIVIT possui 6 profissionais PMP certificados, em sua área de Project Managment Office. 
 
A metodologia e as ferramentas de gestão de projetos utilizadas permeiam todos os processos da empresa como 
propostas, projetos de implantação de Clientes, projetos de desenvolvimento de produtos e serviços, bem como 
projetos internos. 
 
A boa estruturação de uma iniciativa, desde sua concepção até a finalização, visa a maximização dos retornos por 
meio de alinhamento estratégico, preparação adequada das áreas para desenvolvimento do projeto e garantia de 
desenvolvimento conforme as condições que foram aprovadas. 
O objetivo central do processo de Gerenciamento de Projetos é planejar, executar, garantir e monitorar o plano que 
foi aprovado. Com base neste objetivo, o processo do modelo de gestão possui as seguintes fases: 
 

 
 

Cada fase possui artefatos específicos que formalizam as etapas e garantem que o gerente de projetos cumpriu os 
requisitos de gestão antes de passar para a fase seguinte e envolvem as 9 áreas de conhecimentos do Guia 
PMBOK®. 
Para garantir a qualidade da entrega, foram definidas quatro dimensões fundamentais a serem gerenciadas: escopo, 
prazo, custos e riscos.  
  

(1) Iniciação
(2) 

Planejamento
(3) Execução e 

Controle
(4) 

Encerramento
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3.  ISO 9001:2015 – Sistema Integrado de Gestão da Qualidade – TIVIT Brasil 

 
A expressão ISO 9000 designa um grupo de normas técnicas que estabelecem um modelo de 
gestão da qualidade para organizações em geral, qualquer que seja o seu tipo ou dimensão. 
 
A sigla "ISO" refere-se à International Organization for Standardization, organização não-
governamental fundada em 1947, em Genebra, e hoje presente em cerca de 157 países. A 
sua função é a de promover a normatização de produtos e serviços, para que a qualidade 
deles seja permanentemente melhorada. 

 
A família de normas ISO 9000 estabelece requisitos que auxiliam a melhoria dos processos internos, a maior 
capacitação dos colaboradores, o monitoramento do ambiente de trabalho, a verificação da satisfação dos clientes, 
colaboradores e fornecedores, num processo contínuo de melhoria do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade. 
Aplicam-se a campos tão distintos quanto materiais, produtos, processos e serviços. 
 
A adoção das normas ISO é vantajosa para as organizações uma vez que lhes confere maior organização, 
produtividade e credibilidade - elementos facilmente identificáveis pelos clientes, aumentando a sua competitividade 
nos mercados nacional e internacional. 
 
Os processos organizacionais são verificados através de auditorias externas independentes. 
 
A TIVIT aplica os sete princípios de gestão da qualidade: 
 

▪ Foco nos Clientes; 

▪ Liderança; 

▪ Engajamento das Pessoas; 

▪ Abordagem por Processos; 

▪ Melhorias; 

▪ Tomada de decisões baseada em evidências; 

▪ Gestão de relacionamento. 

 
Principais benefícios: 

 
▪ Quantificação dos produtos e das melhorias, consequentemente, maior capacidade de análise para a 

tomada de decisões gerenciais mais objetivas e efetivas; 

▪ Maior habilidade para revisar, desafiar e mudar opiniões e decisões; 

▪ Maior capacidade de identificar oportunidades de melhorias, dirigidas e priorizadas; 

▪ Respostas mais flexíveis e rápidas às oportunidades oferecidas pelo mercado, bem como às 
oportunidades internas advindas de um monitoramento estruturado de produtos e processos; 

▪ Melhoria da comunicação interna entre os diferentes níveis da empresa; 

▪ As atividades são avaliadas, ajustadas e implementadas de modo único; 

▪ As pessoas entendem os objetivos e metas, bem como seu papel dentro da organização e, 
consequentemente, tem maior motivação para alcançá-los; 

▪ Custos mais baixos e ciclos de tempo mais curtos para a execução das atividades, por meio do uso 
efetivo dos recursos; 

▪ Maior integração e adaptação dos processos que melhor contribuem para a obtenção dos resultados 
desejados. 

 
A TIVIT utiliza as normas da família 9000 que fornecem um conjunto de diretrizes para implantação de Sistemas de 
Gestão da Qualidade. 
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A TIVIT possui a certificação “ABNT NBR ISO/IEC 9001:2015 - Sistema Integrado de Gestão - International 
Organization for Standardization” compreendendo: um conjunto de serviços de TI atestado pela empresa 
independente DQS (Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen), acreditada pela  DAKKS 
(Deutsche Akkreditierungsstelle) e IQNET – The International Certification Network. Também realiza auditorias 
internas periódicas e auditorias independentes que atestam a implementação e eficácia do sistema de Gestão 
estabelecido. 

     
Todas as recomendações e desvios encontrados nas auditorias são registradas e planos de ação corretivos ou 
preventivos são abertos, com as devidas tratativas formalizadas garantido a eficácia das ações implementadas. 
 
Seguem os atuais certificados TIVIT, para Brasil e unidades LATAM: 
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4. ISO 9001:2015 – Sistema Integrado de Gestão da Qualidade – TIVIT Chile 
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5. ISO 9001:2015 – Sistema Integrado de Gestão da Qualidade – TIVIT Colômbia 
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6. ISO 9001:2015 – Sistema Integrado de Gestão da Qualidade – TIVIT Peru 
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7. ISO 9001:2015 – Sistema Integrado de Gestão da Qualidade – TIVIT Argentina 
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8. ISO/IEC 20000-1:2018 – Gestão de Serviços e ITIL – TIVIT Brasil 

 
ITIL, do inglês, Information Technology Infrastructure Library é uma biblioteca de 
boas práticas nos serviços de Tecnologia da Informação (TI), desenvolvida no final 
dos anos 80 pela CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency) e 
atualmente sob custódia da OGC (Office for Government Commerce) da Inglaterra. 

 
O ITIL busca promover a gestão com foco no cliente e na qualidade dos serviços de Tecnologia da Informação (TI). 
Endereça estruturas de processos para a gestão de uma organização de TI apresentando um conjunto abrangente 
de processos e procedimentos gerenciais, organizados em disciplinas, com os quais uma organização pode fazer 
sua gestão tática e operacional em vista de alcançar o alinhamento estratégico com os negócios. 
 
O ITIL traz algumas mudanças de paradigma, tais como: faz com que o negócio foque no valor e não no custo; faz 
pensar em toda a cadeia que envolve a prestação de serviços (end-to-end service) e não uma visão fragmentada, 
e internamente transfere o olhar para processos e pessoas e não apenas na tecnologia. 
 
Os principais processos são das áreas de Service Support e Service Delivery, que tratam especificamente do 
gerenciamento dos serviços de TI, observando o alinhamento com as perspectivas de negócio e adotando a 
infraestrutura adequada para tal. 
 

Service Support 
 
▪ Incident Management (Gerenciamento de Incidentes) – reduz o tempo de indisponibilidade (downtime) 

dos serviços; 

▪ Problem Management (Gerenciamento de Problemas) – minimiza o impacto no negócio dos 
incidentes e problemas causados pelos erros na infraestrutura de TI e previne incidentes recorrentes 
desses mesmos erros; 

▪ Configuration Management (Gerenciamento de Configuração) – identifica e controla os ativos de TI e 
itens de configuração (ICs) existentes na organização, estabelecendo o relacionamento deles aos 
serviços prestados; 

▪ Change Management (Gerenciamento de Mudanças) – minimiza o impacto da mudança requerida 
para resolução do incidente ou problema, mantendo a qualidade dos serviços, bem como melhora a 
operacionalização da infraestrutura; 

▪ Release Management (Gerenciamento de Liberações) – previne a indisponibilidade do serviço, 
garantindo que as instalações de versões de hardware e software estejam seguras, autorizadas e 
devidamente testadas. 

 
Service Delivery 
 
▪ Service Level Management/SLM (Gerenciamento de Nível de Serviço) – garante o acordo de nível de 

serviço (SLAs) previamente estabelecido entre o fornecedor e o Cliente; 

▪ Financial Management for IT Service (Gerenciamento Financeiro para TI) – demonstra ao Cliente o 
custo real dos serviços prestados e os gerencia de forma profissional; 

▪ Availability Management (Gerenciamento de Disponibilidade) – garante a disponibilidade e 
confiabilidade dos recursos de TI, a fim de assegurar a satisfação do cliente e a reputação do negócio; 

▪ Capacity Management (Gerenciamento de Capacidade) – assegura que a capacidade da 
infraestrutura de TI está adequada às demandas do negócio conforme a necessidade e no tempo 
esperado, observando sempre o gerenciamento do custo envolvido; 

▪ IT Service Continuity Management/ITSCM (Gerenciamento de Continuidade de Serviços) – atende 
todo o processo de gerenciamento da continuidade do negócio, assegurando que os recursos técnicos 
e sistemas de TI sejam recuperados quando requeridos, no tempo desejado. 
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Principais benefícios: 
 

▪ Melhoria dos acordos de níveis de serviços (SLAs); 

▪ Redução na manutenção do tempo e custos; 

▪ Melhorias na primeira linha de resposta aos usuários, seguida por melhor comunicação interna; 

▪ Auxilia a entrar em conformidade com as requisições de compliance, incluindo o ISO/IEC 20000, 
CobiT e a lei norte-americana Sarbanes-Oxley. 

 
Os processos de entrega e suporte da TIVIT utilizam como base o conjunto de melhores práticas do ITIL, onde os 
principais processos de Gestão são identificados e alinhados com os requisitos de negócio. 
 
 

 
O framework ITIL. 
 

 
A TIVIT é certificada na “ABNT NBR ISO/IEC 20000-1:2018 – Tecnologia da Informação – Gestão de Serviços” pela 
empresa alemã DQS (Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen) do Brasil, acreditada 
pela  DAKKS (Deutsche Akkreditierungsstelle) e IQNET – The International Certification Network, com objetivo de 
assegurar a aderência aos requisitos de gerenciamento de serviços de TI.     
 
Os Processos de entrega e suporte da TIVIT utilizam como base o conjunto de melhores práticas do ITIL, garantindo 
alinhamento dos serviços de TI com os requisitos de negócio. A TIVIT possui diversos profissionais certificados. 
Seguem os atuais certificados TIVIT, para Brasil e unidades LATAM: 
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9. ISO/IEC 20000-1:2018 – Gestão de Serviços e ITIL – TIVIT Chile 
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10. ISO/IEC 20000-1:2018 – Gestão de Serviços e ITIL – TIVIT Colômbia 
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11. ISO/IEC 22301:2012 – Sistema de Gestão de Continuidade de Negócios - TIVIT Brasil 

A ISO 22301 especifica os requisitos para que um sistema de gestão proteja os negócios e reduza a probabilidade 
de incidentes inoportunos, garantindo a prontidão para respostas apropriadas, reduzindo danos e a recuperação de 
ambientes, caso aconteçam. Essa certificação garante um sistema de gerenciamento de continuidade de negócios 
planejado e efetivo, permitindo responder de modo eficaz e ágil a qualquer indisponibilidade. 
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12. ISO/IEC 27001:2013 – Sistema de Gestão da Segurança da Informação – TIVIT Brasil 

“ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013 - Sistema de Gestão da Segurança da Informação” é um padrão para sistema de 
gerenciamento da segurança da informação (ISMS - Information Security Management System) pelo International 
Organization for Standardization e pelo International Electrotechnical Commision. 
 
Principais benefícios: 
 

▪ Garante a segurança em todo o ciclo de negócio, desde o planejamento de novas funcionalidades 
nos sistemas, passando pelo cumprimento das leis e regulamentações; 

▪ Taxas potenciais mais baixas em prêmios de seguros; 

▪ Fornece segurança a todas as partes interessadas; 

▪ Aplicação de controles tecnológicos e físicos, continuidade do negócio e recuperação de desastres; 

▪ Sensibilização contínua de pessoas sobre os temas de segurança; 

▪ Riscos de segurança permanentemente identificados e, como resultado disso, são aplicados os 
controlos mais adequados para cada situação de risco elevado. 

 
Incorporando as melhores práticas na Gerência de Segurança da Informação, a TIVIT visa garantir os pilares da 
segurança da informação que são confidencialidade, integridade e disponibilidade. 
 
A TIVIT é certificada “ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013 - Sistema de Gestão da Segurança da Informação” pela 
empresa DQS (Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen) do Brasil, acreditada pela 
DAKKS (Deutsche Akkreditierungsstelle) e IQNET (The International Certification Network), com objetivo de 
assegurar a aderência aos requisitos de segurança especificados. 
Seguem os atuais certificados TIVIT, para Brasil e unidades LATAM: 
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13. ISO/IEC 27001:2013 – Sistema de Gestão da Segurança da Informação – TIVIT Chile 
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14. ISO/IEC 27001:2013 – Sistema de Gestão da Segurança da Informação – TIVIT Colômbia 
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15. ISO/IEC 27001:2013 – Sistema de Gestão da Segurança da Informação – TIVIT Peru 
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16. ISO 45001:2018 - Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional – TIVIT Brasil 

A ISO 45001 é um padrão ISO para sistemas de gerenciamento de saúde e segurança ocupacional (SSO), publicado 
em março de 2018. O objetivo da ISO 45001 é a redução de lesões e doenças ocupacionais, incluindo a promoção 
e proteção da saúde física e mental. Esse padrão é baseado na OHSAS 18001, em convenções e diretrizes da 
Organização Internacional do Trabalho, incluindo OIT OSH 2001 e padrões nacionais. Inclui elementos adicionais à 
BS OHSAS 18001. A ISO 45001 segue a estrutura de alto nível de outras normas ISO, como ISO 9001: 2015 e ISO 
14001: 2015, o que facilita a integração desses padrões. 

 
Através dessa norma internacional, a TIVIT busca aperfeiçoar e otimizar os mecanismos de gestão e controle em 
tudo ao que se refere à proteção e saúde dos empregados, prezando pelo atendimento aos requisitos legais, bem 
como aos procedimentos internos de SEMST e às boas práticas de mercado. 

 
Alguns benefícios com a implantação dessa norma: 

 
▪ Melhorar o gerenciamento de riscos: com um gerenciamento mais efetivo e integrado aos conceitos e 

mecanismos de riscos da TIVIT; 
▪ Melhora a qualidade de controles e prevenção, garantindo ao empregado uma condição segura de 

trabalho, onde o seu trabalho é realizado com mais qualidade e segurança ao que está executando; 
▪ Mais prevenção e redução de acidentes, o Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional 

garante que empregado possa realizar suas atividades com o menor risco de acidentes; 
▪ Redução de custos e prejuízos financeiros, esse ambiente de trabalho torna-se mais seguro, reduzindo 

acidentes e, por consequência, a diminuição de custos com afastamentos e possíveis ações judiciais; 
▪ Melhoria na visibilidade da TIVIT através do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional, que 

reduz acidentes e incidentes envolvendo nossa marca e a obtenção de maior credibilidade no mercado, 
bem como maior competitividade; 

▪ Nos traz reconhecimento internacional, tendo vantagens competitivas nos mercados internos e externos 
por atender a um padrão globalizado de gerenciamento de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional. 
 

 
A TIVIT é certificada “ABNT NBR ISO/IEC 45001:2018 - Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional” 
pela empresa BSI (The British Standards Institution), acreditada pela ANAB (The ANSI National Accreditation Board), 
com objetivo de assegurar a aderência aos requisitos especificados. 
Segue o atual certificado TIVIT: 
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17. ISO 45001:2018 - Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional – TIVIT Peru 
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18. ISO 45001:2018 - Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional – TIVIT Colômbia 
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19. ISO 45001:2018 - Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional – TIVIT Chile 
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20. ISO 14001:2015 - Sistema de Gestão Ambiental – TIVIT Brasil e Peru  

A ABNT NBR ISO 14001 especifica os requisitos de um Sistema de Gestão Ambiental e permite a uma organização 
desenvolver uma estrutura para a proteção do meio ambiente e rápida resposta às mudanças das condições 
ambientais, levando em conta aspectos ambientais influenciados pela organização e outros passíveis de serem 
controlados por ela. 
 
A norma fornece orientação sobre como considerar múltiplos aspectos relacionados à compra, armazenamento, 
distribuição, desenvolvimento de produtos e serviços, fabricação, etc., para que se reduza seu impacto no meio 
ambiente. 
 
Principais benefícios: 
 

▪ Redução de riscos de acidentes e de sanções legais; 
▪ Aumento da qualidade dos produtos, serviços e processos; 
▪ Economia ou redução do consumo de matérias-primas, água e energia; 
▪ Captação de novos clientes; 
▪ Melhora da imagem; 
▪ Melhora dos processos; 
▪ Aumento das possibilidades de permanência da empresa no mercado; 

 
 
A TIVIT é certificada “ABNT NBR ISO/IEC 14001:2015 - Sistema de Gestão Ambiental” pela empresa DQS 
(Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen) do Brasil e acreditada pela DAKKS (Deutsche 
Akkreditierungsstelle), com objetivo de assegurar a aderência aos requisitos de segurança especificados. 
 
Seguem o atual certificado TIVIT, para Brasil e LATAM: 
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21. ISAE3402 – International Standard on Assurance Engagements – TIVIT Brasil, Chile e Colômbia 

Com o objetivo de fornecer segurança aos clientes e aos auditores dos clientes da TIVIT 
sobre a existência e efetividade dos controles internos que impactam na prestação dos 
serviços, a TIVIT adequou seus controles internos às melhores práticas de mercado e 
revisa o relatório ISAE 3402 (International Standard on Assurance Engagements nº 3402) 
anualmente com a participação de uma auditoria independente.  
Este relatório é o atual padrão internacional para organizações de serviços e substituí o 
antigo SAS70 (Statement on Auditing Standards nº 70) e é similar ao padrão americano 
Statement on Standards for Attestation Engagements nº 16 (SSAE 16) .  
 

A TIVIT disponibiliza o Relatório ISAE 3402 aos seus clientes como mais um serviço que tem como objetivo reduzir 
e minimizar o esforço e a duração das auditorias dos seus clientes, garantindo efetividade, padronização e controles 
internos adequados.  
 
O Relatório ISAE 3402 geralmente é aplicável quando um auditor independente está executando uma auditoria 
sobre as demonstrações financeiras de um cliente da TIVIT, e este terceirizou com a TIVIT serviços como 
hospedagem, processamento, gerenciamento de aplicações e demais serviços de TI, que possam impactar suas 
demonstrações financeiras ou outros serviços de TI. 
 

Benefícios permanentes  

Um relatório ISAE 3402, com parecer favorável, fornece aos clientes e auditores dos clientes da TIVIT:  

▪ Segurança sobre a existência e efetividade dos controles internos que impactam a prestação dos serviços, 
com uma descrição detalhada destes controles e uma avaliação independente se os controles estão em 
operação, se são adequados e funcionam de forma eficiente (no caso do relatório tipo 2);  

▪ Minimiza os riscos de omissão ou falha na efetividade de controles que possam impactar a certificação SOX 
(lei Sarbanes-Oxley) ou a governança do cliente;  

Reduz e minimiza o esforço e duração das auditorias dos clientes que tenham necessidade de serem estendidas à 
TIVIT, sendo que o relatório facilitará substancialmente ao auditor do cliente no planejamento da auditoria financeira. 
Sem o relatório, o cliente precisará enviar seus auditores para procederem com suas verificações e testes na 
organização prestadora de serviços. 
 
Service Organization Control 1 – SOC1 

Foco em riscos e controles sobre reportes financeiros ao provedor de serviços, oferece garantias específicas aos 
controles internos da organização e está em conformidade com a lei Sarbanes-Oxley (SOX). 

Baseados na AT Section 101 Standard, de acordo com as normas do American Institute of Certified Public 
Accountants (AICPA) para os princípios de Segurança, Disponibilidade e Confidencialidade, destinados para 
avaliação de controles internos implementados em uma empresa, para atingimento do Trust Service Principles (TSP) 
e objetivando identificar os riscos que possam ameaçar o funcionamento dos controles gerais de TI da TIVIT, 
relacionados aos processos de prestação de serviços aos ambientes contratados. 

▪ Tipo I – Parecer 

✓ Seção I:  Relatório de asseguração dos Auditores Independentes, contém a opinião da empresa 
auditora, incluindo Organização, escopo, período de amostragem e a opinião final;  

 

▪ Tipo II - Descritivo de todos os controles e resultados encontrados (descobertas) 

✓ Seção II: Afirmação da Organização Prestadora de Serviços - TIVIT; 

✓ Seção III: Descritivos dos controles da TIVIT;  

✓ Seção IV: Objetivos de controle, controles relacionados, testes do desenho e efetividade 
operacional; 

✓ Seção V: Outras informações fornecidas pela TIVIT. 
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Service Organization Control 2 – SOC2 

Garantia baseada em controles mais detalhados e oferece os 5 princípios:  
 

▪ Segurança: O sistema está protegido contra acesso não autorizado (camadas física e lógica); 
▪ Disponibilidade: O sistema está disponível para operação e uso conforme confirmado ou acordado; 
▪ Integridade: O processamento do sistema está completo, preciso e autorizado; 
▪ Confidencialidade: As informações designadas como confidenciais são protegidas conforme confirmadas 

ou acordadas; 
▪ Privacidade: As informações pessoais são coletadas, usadas, mantidas, divulgadas e descartadas de 

acordo com os compromissos contidos no aviso de privacidade da entidade e nos critérios estabelecidos 
nos Princípios de Privacidade geralmente Aceitos e emitidos em conjunto pelo American Institute of Certified 
Public Accountants (AICPA). 
 

▪ Tipo I – Parecer 

✓ Seção I:  Relatório de asseguração dos Auditores Independentes, contém a opinião da empresa 
auditora, incluindo Organização, escopo, período de amostragem e a opinião final;  

▪ Tipo II - Descritivo de todos os controles e resultados encontrados (descobertas) 

✓ Seção II: Afirmação da Organização Prestadora de Serviços - TIVIT; 

✓ Seção III: Descritivos dos controles da TIVIT;  

✓ Seção IV: Objetivos de controle, controles relacionados, testes do desenho e efetividade 
operacional; 

✓ Seção V: Outras informações fornecidas pela TIVIT. 

 

Service Organization Control 3 – SOC3 

Aplicado a uma ampla diversidade de sistemas, aplicações, banco de dados e sistemas operacionais. Configura e 
cobre os mesmos princípios do SOC2 para os serviços de TI: segurança, confidencialidade, integridade, 
disponibilidade e privacidade. Esses aspectos podem ter uma amplitude maior que o SOC2, de acordo com os 
critérios da AICPA (Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados). Deve ser disponibilizado apenas um 
certificado público com o parecer favorável dos auditores independentes. 

Premissas 

▪ Para que os serviços contratados possam ser auditados, é necessário no mínimo seis meses de ambientes 
produtivos; 

▪ Somente serão auditados os serviços gerenciados pela TIVIT, ambientes “collocation” não são 
contemplados nessas avaliações; 

▪ A empresa de auditoria independente utiliza ferramentas e diretrizes para sorteio e amostragem dos 
ambientes e clientes que fazem parte dos serviços, para testes de efetividade; 

▪ A TIVIT pratica os períodos de amostragem para os testes e auditoria, como segue: 

✓ Brasil: o período de amostragem é de janeiro a setembro de cada ano; 

✓ Chile: o período de amostragem é de janeiro a novembro de cada ano; 

✓ Colômbia: o período de amostragem é de janeiro a dezembro de cada ano. 

Obs.: Para os meses não cobertos (não auditados), a TIVIT emite a “carta conforto” atestando que os 
controles não sofrem alterações nesse período e continuam efetivos. 

▪ Os serviços podem ser contratados em duas modalidades: 

✓ Compartilhado: Venda dos serviços de auditorias de forma compartilhada, aos clientes que optam 
por essa modalidade. A empresa independente aplica uma amostragem, através de uma ferramenta 
de sorteio aleatório, aos ambientes dos clientes que fazem parte desse serviço, é aplicado ao 
período acordado. Alguns ambientes podem não ser avaliados, dependendo do sorteio no ano 
corrente - podendo ser avaliado no período seguinte - e o parecer é geral (relatório único). Desta 
forma, o preço é reduzido. O relato dos controles avaliados é detalhado no relatório tipo II, se houver 
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alguma exceção (não conformidade), é configurada nesse mesmo relatório, Nesta modalidade a 
TIVIT não entrega o relatório tipo II, porém recebemos o cliente in loco para leitura e avaliação. 

✓ Single User: A auditoria é realizada nas unidades TIVIT e somente se aplica aos ambientes do 
cliente específico. O nome do cliente e CNPJ são configurados no relatório tipo I. O custo para o 
cliente é o valor integral da contratação desse serviço com a empresa independente. Para essa 
modalidade a TIVIT entrega ao cliente os relatórios tipo I e tipo II. 

▪ Conforme planejamento anual, a TIVIT realiza auditorias internas (Self Assessment) antes do recebimento 
das autorias independentes, garantindo aos clientes controles adicionais de teste e verificação; 

▪ As auditorias internas são realizadas pelo grupo de auditores internos da TIVIT, essa área corporativa não 
está subordinada às áreas Operacionais, garantindo assim atuação de forma independente; 

▪ Quando sinalizado no máximo até o final de maio de cada ano, se cumpridas as premissas acima, 
garantimos a inclusão do cliente na avaliação ISAE3402 do ano corrente, nas auditorias internas e externas 
do ano. 

 

Controles ISAE3402 por estratégia: 
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22. HDI Support Center Certification – TIVIT Brasil e TIVIT Colômbia 

O HDI Support Center Certification é a única certificação criada especificamente para 
Centros de Suporte. O SCC segue os modelos internacionais de qualidade 
existentes, como a European Foundation for Quality Management. A certificação 
atesta o empenho de um Centro de Suporte para com a excelência, eficiência e 
qualidade de serviço baseado em um padrão da indústria que é reconhecido 
mundialmente, sendo: 

 
▪ Certificação criada especificamente para Centros de Suporte; 
▪ Segue os modelos internacionais de qualidade existentes; 
▪ Atesta o empenho de um Centro de Suporte para com a excelência, eficiência e qualidade de serviço 

baseado em um padrão da indústria que é reconhecido mundialmente; 
▪ Produz um ótimo desempenho nos resultados e na satisfação dos clientes e dos colaboradores. 

 
A certificação é baseada no Padrão HDI para Centros de Suporte, desenvolvido por uma comissão de padrões 
internacionais. O padrão é organizado em oito categorias, representando cinco capacitadores e três resultantes. 
Cada categoria contém as atividades que define a maturidade de um Centro de Suporte. 
 
O padrão para a certificação SCC fornece um framework que leva a eficiência em liderança, planejamento 
estratégico, gestão de pessoas, otimização de recursos e de tecnologia e prestação de serviços, produzindo um 
ótimo desempenho nos resultados e na satisfação dos clientes e dos colaboradores. 
 
O Centro de Suporte deve atingir uma pontuação mínima em cada uma das oito categorias para se tornar um Centro 
de Suporte certificado pelo HDI. 
 
A certificação é válida por dois anos. Para manter a certificação, o Centro de Suporte deve passar por uma auditoria 
de renovação a cada dois anos após o processo inicial para demonstrar um compromisso contínuo com o Padrão 
de Centro de Suporte do HDI. 

   
Principais benefícios: 
 

▪ Desenvolve uma nova organização de suporte com metas de realização; 
▪ Promove o alinhamento com os objetivos de negócios corporativos; 
▪ Melhora o moral, a produtividade e a retenção dos funcionários; 
▪ Melhora a eficiência e a eficácia operacional; 
▪ Melhora a satisfação e a retenção do cliente; e 
▪ Otimiza os custos de monitoramento e comunicação. 
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23. SAP Certified Provider of Hosting Operations – TIVIT Brasil 

Essa certificação avalia se as ofertas de manutenção, operação diária e suporte funcional em curso para aplicativos 
de negócios SAP estão adequadas ao padrão da SAP. 
 

Desde 2008 a TIVIT é certificada pela SAP nas categorias de: SAP Provider of Application 
Management Services e SAP Partner Hosting. 
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24. SAP Certified Provider of Hosting Operations – TIVIT Chile  
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25. SAP Certified Provider of Hosting Operations – TIVIT Colômbia 
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26. SAP Certified Provider of Cloud and Infrastructure Operations – TIVIT Brasil 
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27. SAP Certified Provider of Cloud and Infrastructure Operations – TIVIT Chile 
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28. SAP Certified Provider of Cloud and Infrastructure Operations – TIVIT Colômbia 
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29. SAP Certified Provider of Cloud and Infrastructure Operations – TIVIT Peru 
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30. SAP Certified Provider of SAP HANA Operations – TIVIT - Brasil 
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31. SAP Certified Provider of SAP HANA Operations – TIVIT - Chile  
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32. SAP Certified Provider of SAP HANA Operations – TIVIT- Colômbia 
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33. SAP-certified provider of SAP Business Suite solutions operations  
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34. SAP Partner Edge Channel VAR – TIVIT Argentina  

Value Added Reseller (VAR ou Canal) 
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35. SAP Partner Edge Channel VAR – TIVIT Colombia  

Value Added Reseller (VAR ou Canal) 
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36. SAP Partner Center of Expertise – TIVIT Brasil 

PCOE Certification Program Certificate 
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37. SAP Partner de Servicios – TIVIT Argentina 
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38. Certificação PCI DSS 

 
O PCI é um fórum aberto global para contínuo desenvolvimento, aprimoramento, 
armazenamento, disseminação e implementação de padrões de segurança para a proteção 
de dados de contas. A missão do PCI na TIVIT é aprimorar a segurança de dados de contas 
de pagamento, promovendo a educação e a conscientização sobre os Padrões de 
Segurança PCI. 

  
Esta certificação é exigida pelas bandeiras de cartões, para garantir que o ambiente certificado obedece aos rígidos 
padrões da norma. Com a certificação conquistada, fomos incluídos na seleta lista da Visa Internacional de 
prestadores de serviços certificados. 
  
A norma PCI-DSS é publicada pelo PCI Security Standards Council (Conselho de Padrões de Segurança do 
Mercado de Cartões de Pagamento), com a contribuição de centenas de empresas de diversos países, incluindo a 
própria TIVIT, que já é membro do Conselho desde 2009. 
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39.  CMMI – TIVIT Brasil 

É um conjunto de modelos integrados de maturidade da capacidade para engenharia de software e de sistemas. 
 
O CMMI (Capability Maturity Model Integration) para Desenvolvimento (CMMI-
DEV) é um modelo de maturidade para melhoria de processos, destinado ao 
desenvolvimento de produtos e serviços, e composto pelas melhores práticas 
associadas a atividades de desenvolvimento e de manutenção que cobrem o 

ciclo de vida do produto desde a concepção até a entrega e manutenção. 
 
O modelo CMMI para Desenvolvimento (CMMI for Development) contém práticas que cobrem Gestão de Projeto, 
Gestão de Processo, Engenharia de Sistemas, Engenharia de Hardware, Engenharia de Software e outros 
processos de suporte utilizados em desenvolvimento e manutenção de produtos tecnológicos. 
 
O CMMI organiza as práticas que já foram provadas como sendo efetivas, em uma estrutura que ajuda a organização 
a estabelecer metas e prioridades para melhoria e fornece um guia na implementação destas melhorias. 
A TIVIT possui certificações no nível 3 de maturidade. 
 

CMMI DEV 2.0 – Abordagem integrada de processos  
 

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

Complete Cycle of Development, Support and Business Analysis (Desenvolvimento, Manutenção e 
Documentação de Sistemas; Migração de Dados). 
 

https://cmmiinstitute.com/pars/appraisals/51393 
*Pesquisar por Organization: TIVIT e aplicar o filtro para obter o certificado. 

 
 

 

https://cmmiinstitute.com/pars/appraisals/51393
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40. Certificação TIER III | TIVIT Brasil  

     
 

 

 
 

A Certificação TIER é usada para mensurar o nível da infraestrutura de um local 
destinado ao funcionamento de um centro de processamento de dados (CPD). O 
Uptime Institute Professional Services é o único fornecedor de consulta e 
Certificações para o Sistema de Classificação TIER (fonte https://pt.wikipedia.org/). 
 
Seguem os atuais certificados TIVIT, para Brasil e Chile. 

https://pt.wikipedia.org/
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41. Certificação TIER III | TIVIT Chile 
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42. ABES – Filiação à Associação Brasileira das Empresas de Software  

A ABES, Associação Brasileira das Empresas de Software, é a mais 
representativa entidade do setor com cerca de 1600 empresas associadas 
ou conveniadas, distribuídas em 23 estados brasileiros, mais o Distrito 
Federal. 
 
As empresas associadas à ABES representam 85% do faturamento do 

segmento de desenvolvimento e comercialização de software no Brasil e 33% do faturamento total do setor de TI, 
equivalente em 2014 a US$ 60 bilhões de vendas de software, serviços de TI e hardware. 
 
Desde sua fundação, em 9 de setembro de 1986, a entidade exerce a missão de representação setorial nas áreas 
legislativa e tributária, na proposição e orientação de políticas voltadas ao fortalecimento da cadeia de valor da 
Indústria Brasileira de Software e Serviços - IBSS, na defesa da propriedade intelectual e combate a pirataria de 
softwares nacionais ou internacionais e no apoio as iniciativas de fomento à pesquisa, desenvolvimento, inovação 
e ao desenvolvimento do software nacional. 
 
http://www.abessoftware.com.br/associados/socios/tivit 
 
 

 

   

http://www.abessoftware.com.br/associados/socios/tivit
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43. Infra-estrutura dos Data Centers – TIVIT Brasil 

Desde 2002 a TIVIT possui certificação atestando os seus Data Centers com um ambiente de infraestrutura de 
altíssima disponibilidade e redundância, para atender demandas de serviços de TI de missão crítica e em regime 
24x7x365. 
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44. Reconhecimentos TIVIT 

           Destaques do ano de 2022 
 

▪ Great Place to Work 2022 
 
Por mais um ano consecutivo, a TIVIT ganha o selo da GPTW, caracterizando-a como uma das melhores 
empresas para trabalhar no Brasil e uma das melhores empresas de TI para trabalhar no Brasil.  
 

▪ Exame Melhores e Maiores  
 
370º lugar entre as Melhores e Maiores empresas da revista Exame. 
 

▪ Época Negócios 360º 

 
Setor de Tecnologia: 6º lugar. Desempenho financeiro: 11º lugar. Governança: 10º lugar. Inovação: 7º 
lugar. Visão de futuro: 1º lugar. Pessoas: 5º lugar e Sustentabilidade: 5º lugar. 

 
▪ Valor 1000  

 
487º lugar entre as 1.000 maiores empresas do Brasil no ranking anual Valor 1.000 de 2022 
 

▪ Anuário TELECOM 
 
Destaque do ano no segmento Serviços de Cloud Computing. 
 
 

▪ Google 
 
Ganhamos o prêmio Google Cloud Global Social Impact Partner of the Year, na categoria 
Sustentabilidade. 
 

▪ Executivo de TI do ano 
 
Reconhecida como Executiva de TI do ano na área de Pessoas, Tatiana Lorenzi, com o case do Acelera 
Devs. Reconhecida como Executiva de TI do ano na área da Marketing, Helineia Forente, com o case 
de  Máquina de Leads.  
 

▪ Ranking 100 Open Startups  
 
A TIVIT ficou entre as TOP 10 da Categoria Serviços e Consultorias de TI, como uma corporação de 
inovação aberta.  
 

▪ ISG 
 
A TIVIT foi líder em serviços de nuvem no Brasil pelo relatório ISG Provider Lens™ Next-Gen Private/Hybrid 
Cloud – Data Center Services and Solutions 2022. Foi escolhida líder em dois quadrantes: Managed 
Services for Large Accounts e Managed Hosting. Reconhecidos como Product Challenger pelo ISG, com o 
inédito posicionamento no quadrante de Technical Secutiry Services no relatório SG Provider Lens 
Cybersecurity Solutions & Services 2022. Leader no quadrante de Managed Platform Services and Cloud 
Services for SAP ERP no ISG Provider Lens 2022 SAP Ecosystem. Rising star no quadrante de Digital 
Service Desk and Workplace Support Services no ISG Provider Lens Future of Work 2022.  
 
 

▪ Sustentabilidade 
 
Hoje, 100% dos sites da TIVIT aplicam a contagem e pesagem de resíduos. Entre mais de 77 toneladas 
95% é destinado à reciclagem. Atualmente, a empresa aplica projetos voltados à redução da compra de 
plásticos de uso único, além da compra e distribuição do “Kit sustentabilidade”, contendo um copo, uma 
garrafa para água e um copinho para realização da higienização bucal após as refeições.  
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Destaques do ano de 2021 

▪ Great Place to Work 2021/2022 
 

Uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil e uma das melhores empresas de TI para trabalhar 
no Brasil. 

 
▪ IAOP The Global Outsourcing 100  
 

Pelo 11º ano seguido, uma das melhores empresas de outsourcing do mundo de acordo com a lista The 
Global Outsourcing 100, publicada pela IAOP (International Association of Outsourcing Professionals). 

 
▪ HDI 
 

Trofeu HDI Brasil 2021 pela prestação de serviços Service Desk - destaque em Leadership Policy and 
Strategy, People Management Resources, Process and Procedure, People Satisfaction, Customer 
Satisfaction and Performance Results. 
 

▪ INFOR Chanel 
 

"A escolha do Leitor" nas categorias: Proteção e armazenamento de dados; Serviços Gerenciados em 
Nuvem; Outsourcing; Nuvem Privada. 

 
▪ Anuário TELECOM 
 

Destaque do ano no segmento Serviços de Cloud Computing. Ocupa também o 25º lugar no ranking das 
100 maiores empresas de Telecom do país. 
 

▪ Executivo de TI do ano 
 

Reconhecida com o projeto do TIVIT Labs, com o CTO e Diretor de Inovação George Bem, recebendo o 
prêmio de Executivo de TI do ano na categoria aumento de receita. 

 
▪ Exame Melhores e Maiores 2021 
 

11º lugar na categoria Melhores e Maiores de Telecom. 301º lugar entre as Melhores e Maiores empresas 
da revista Exame.  

 
▪ IstoÉ Dinheiro 
 

312º lugar na publicação As Melhores da IstoÉ Dinheiro, que elenca as 1.000 maiores empresas do Brasil. 
 

▪ Estadão Empresas mais 
 

427º colocação no ranking 1.500 Empresas Mais, publicado pelo jornal O Estado de São Paulo. 
 

▪ Época Negócios 360º 
 

375º lugar no ranking Época Negócios 360º 2021 e 4º lugar entre as empresas de TI. Desempenho 
Financeiro: 8º lugar. Governança Corporativa: 2º lugar. Inovação: 4º lugar. Visão de Futuro: 8º lugar. 
Pessoas: 5º lugar e Sustentabilidade: 6º lugar. 
 

▪ Valor 1000 2021 
 

402º lugar entre as 1.000 maiores empresas do Brasil no ranking anual Valor 1.000 de 2021. Na categoria 
de TI & Telecom, a TIVIT ocupa o 2º lugar em Crescimento Sustentável. 
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▪ CIELO 
 

A TIVIT recebeu o selo de qualidade CIELO, como uma das melhores fornecedoras do ano, no quesito: 
Outsourcing Data Center, Balcão de Recebíveis. 

 
 

Destaques do ano de 2020 

▪ The 2020 Global Outsourcing 100 

Pelo 10º ano consecutivo, a TIVIT figura entre as melhores empresas de outsourcing do mundo, segundo 
ranking publicado pela IAOP (International Association of Outsourcing Professionals).  

 
▪ ISG Providers Lens  

A TIVIT, foi reconhecida pelo relatório ISG Providers Lens™ Private/Hybrid Cloud Datacenter Solutions & 
Services Brazil 2020, publicado em junho de 2020, como empresa líder em Managed Services for Large 
Accounts e Managed Hosting. 

 
▪ InforChannel 

TIVIT  foi vencedora no prêmio “A Escolha do leitor” em duas categorias: o Proteção e armazenamento de 
dados o Outsourcing. 

 
▪ Anuário Época 360 – Edição 2020 

No anuário Época Negócios 360º 2020, a TIVIT foi classificada em 108º lugar entre as mais de 300 
companhias do Brasil. Para as empresas com melhores práticas, a TIVIT ocupa o 83º lugar, em desempenho 
financeiro alcançou a 193ª posição. Entre as empresas de Tecnologia – software e serviços, a TIVIT está 
em 9º lugar, para as empresas de capital fechado, a TIVIT está na 63ª posição, e das empresas da região 
sudeste, a organização está em 84º lugar. Exclusivamente para o setor de Tecnologia – Software e Serviços 
a TIVIT ocupa os seguintes lugares: Desempenho Financeiro: 10º lugar Governança Corporativa: 7º lugar 
Inovação: 5º lugar Visão de Futuro: 8º lugar Pessoas: 7º lugar Sustentabilidade: 10º lugar 
 

▪ 1000 Melhores e Maiores da Exame 

Em 2020, a TIVIT ocupa o 548º lugar entre as 1000 Melhores e Maiores empresas da revista Exame. Na 
categoria as Maiores e Melhores da Indústria Digital, a TIVIT ficou em 10º lugar. 

 
▪ Ranking Valor 1000 

No ranking anual Valor 1000, a TIVIT está em 401º lugar entre as 1000 maiores empresas do Brasil. Para 
a categoria de TI & Telecom, a TIVIT ocupa o 9º lugar em Margem da Atividade e 3º lugar em Crescimento 
Sustentável. 

 
▪ Anuário 2020 Informática Hoje 

Em 2020, a TIVIT está na 28ª posição do ranking das 200 Maiores Empresas do mercado brasileiro de TI. 
Em 1º lugar no ranking das 26 maiores integradoras do mercado brasileiro de TI. 

 
▪ Estadão Empresas Mais 2020 

Em 2020, a TIVIT ocupa a 427ª colocação, no ranking 1500 Empresas Mais, publicado pelo jornal Estado 
de S.Paulo. 

 
▪ Melhores da Dinheiro 2020 – IstoÉ 
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Na publicação As Melhores da IstoÉ Dinheiro, que elenca as 1000 maiores empresas do Brasil, a TIVIT se 
classificou em 388º lugar. No Setor Tecnologia – Software e Serviços, a TIVIT é a 2ª melhor empresa do 
país, e ocupa 1º lugar em Governança Corporativa e 1º lugar em Inovação e Qualidade. 

 

Destaques do ano de 2019 

▪ Melhores e Maiores da Exame de 2019 

✓ 542º posição do ranking geral das 1000 Melhores e Maiores empresas  

✓ 31ª na categoria Mundo Digital entre as 50 empresas de diversos setores 

 
▪ Valor 1000 de 2019 

✓ 386º posição no ranking Valor 1000 dentre as 1000 maiores empresas 

 

Além disso, nossos resultados contribuíram para estarmos entre as 10 empresas nas categorias de TI e 
TELECOM:  

✓ 7º lugar em Margem da Atividade na categoria TI & Telecom 

✓ 9º lugar em Crescimento Sustentável na categoria TI & Telecom 

 

▪ Portal Inforchanel A escolha do leitor 2019 

Vencedora nas categorias: 

✓ Cloud Privada 

✓ Proteção e armazenamento de dados. 

✓ Outsourcing 

 

▪ Estadão Empresas Mais 2019 
 

✓ A TIVIT está na 414ª colocação, dentre às 1500 Empresas Mais 2019. 
 

Em 2019, a TIVIT ocupa a 414ª colocação, no ranking 1500 Empresas Mais, publicado pelo jornal                                        
Estado de São Paulo. 

 
▪ Época Negócios 360º – 2019 

 
✓ A TIVIT aparece em várias dimensões da categoria de Tecnologia - software e serviços: 3º em Inovação, 

2º em Visão de Futuro e 2º lugar Pessoas. 

 
No anuário Época Negócios 360º,  a TIVIT foi classificada em 75º lugar entre as 300 melhores companhias 
do Brasil. Para as empresas com melhores práticas, a TIVIT ocupa o 48º lugar, em desempenho financeiro, 
foi alcançada a 214ª posição. 
Entre as empresas de Tecnologia – software e serviços, a TIVIT está em 7º lugar, entre as empresas de 
capital fechado, a TIVIT está na 30ª posição, e das empresas da região sudeste, a organização está em 57º 
lugar. 

 
Exclusivamente para o setor de Tecnologia – Software e Serviços a TIVIT ocupa os seguintes lugares: 
Desempenho Financeiro: 8º lugar 
Governança Corporativa: 7º lugar 
Inovação: 3º lugar 
Visão de Futuro: 2º lugar 
Pessoas: 2º lugar 
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Sustentabilidade: 12º lugar 

 
 

▪ Melhores da Dinheiro 2019 
 

✓ Em 2019  a TIVIT se classificou em 1º lugar na gestão “Responsabilidade Social”, e em 2º lugar na gestão 
“Governança Corporativa” dentro do  Setor Tecnologia – Software e Serviços. 

 
Na publicação As Melhores da IstoÉ Dinheiro,  que elenca as 1000 maiores empresas do Brasil, a TIVIT se 
classificou em 412º lugar. Dentro do Setor Tecnologia – Software e Serviços, a TIVIT ocupa o 1º lugar em 
Responsabilidade Social, e o 2º lugar em Governança Corporativa. 

 

 
▪ Anuário Informática Hoje – 2019 

 
✓ TIVIT é Destaque do Ano no segmento Desenvolvedores de Software - Grande Porte 
✓ 1º lugar no ranking dos principais Integradores 
✓ A TIVIT também receberá o prêmio concedido pelo Anuário Informática Hoje, o de Empresa do Ano de todo 

o setor de Tecnologia da Informação brasileiro. 
 

Em mais um ano de participação do Anuário Informática Hoje, na edição de 2019, a TIVIT está em 1º lugar 
no ranking dos principais Integradores do Brasil, além de ser Destaque do Ano no segmento 
Desenvolvedores de Software - Grande Porte e também receber o prêmio de Empresa do Ano de todo o 
setor de Tecnologia da Informação brasileiro. 

 
▪ InforChannel 

 
✓ TIVIT vencedora no prêmio “A Escolha do leitor” em três categorias: 
✓ Cloud Privada 
Proteção e armazenamento de dados 
✓ Outsourcing 

 
Na votação online, “A Escolha do Leitor”, promovida pela revista InforChannel, com a participação de mais 
de 167 mil leitores, a TIVIT foi vencedora nas categorias Cloud Privada, Proteção e Armazenamento de 
Dados e Outsourcing. 

 
 

▪ Valor 1000 - Posição 386º ranking geral 
 

✓ 7º lugar em Margem da Atividade na categoria TI & Telecom 
✓ 9º lugar em Crescimento Sustentável na categoria TI & Telecom 

 
No ranking anual Valor 1000, a TIVIT está em 386º lugar entre as 1000 maiores empresas. Para a categoria 
de TI & Telecom, a TIVIT ocupa o 7º lugar em Margem da Atividade e 9º lugar em Crescimento Sustentável.  

 
 

▪ Melhores e Maiores da Exame 2019 - 1000 Melhores e Maiores da Exame  
✓ Posição 542º ranking geral 

 
▪ 50 Maiores e Melhores Empresas do Mundo Digital da Exame  
✓ Posição 31º  

 
Em 2019, a TIVIT ocupou o 542º lugar entre as 1000 empresas do ranking das Melhores e Maiores da 
revista Exame. Na categoria as 50 Maiores e Melhores do Mundo Digital, a TIVIT ficou em 31º lugar. 

 
▪ ISG 

 
A TIVIT, multinacional brasileira de soluções digitais, foi reconhecida pelo relatório ISG Provider Lens™ 
Public Cloud – Solutions & Service Partners 2019, publicado em novembro de 2019, como líder brasileira 
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em Public Cloud Transformation Services for Large Enterprises, Managed Public Cloud Services e Managed 
Public Cloud Services for AWS. 
 

▪ IT 4CIO 
 
Em 2019 a TIVIT recebeu o prêmio 4Network Award como empresa referência no mercado. O 
reconhecimento foi entrega pelo portal IT4CIO, uma empresa especializada no relacionamento entre 
pessoas, e que tem como impulsionar a atualização profissional e ampliar a rede de contatos dos executivos, 
promovendo o intercâmbio de experiências e objetivando o desenvolvimento dos setores com os quais 
atuam: TI, RH e Finanças. 

 

Destaques do ano de 2018 

 
▪ Melhores e Maiores da Exame de 2018 

✓ 535º posição do ranking geral das 1000 Melhores e Maiores empresas  

✓ 30ª na categoria Mundo Digital entre as 50 empresas de diversos setores 

✓ 6º lugar na categoria Maiores empresas com capital estrangeiro entre as 10 estrangeiras cadastradas 

 

▪ The 2018 Global Outsourcing 100 

Pelo 8º ano consecutivo, a TIVIT figura entre as melhores empresas de outsourcing do mundo, segundo 
ranking publicado pela IAOP (International Association of Outsourcing Professionals).  

 
▪ Valor 1000 de 2018 

✓ 376º posição no ranking Valor 1000 dentre as 1000 maiores empresas 

Além disso, nossos resultados contribuíram para estarmos entre as 10 empresas nas categorias de TI e 
TELECOM:  

✓ 10º lugar em Margem EBITDA 

✓ 7º lugar em Margem da atividade 

▪ 1000 maiores da Dinheiro de 2018 

✓ 359º lugar entre as 1000 maiores da Dinheiro 

Nas categorias: Tecnologia, Softwares e Serviços: 

✓ 4º lugar em Responsabilidade Social 

✓ 4º lugar em Governança Corporativa 

 

▪ Destaques do ano de 2017 

IAOP 2016 – Presente na lista do The Global Outsourcing 100 da IAOP, com destaque especial como Super 
Stars que contempla apenas empresas que estão entre as melhores do mundo há pelo menos cinco anos 
consecutivos, referência de clientes, prêmios e certificações.  

 
▪ Melhores e Maiores da Exame de 2017  

✓ 5271ª posição do ranking geral das 1000 Melhores e Maiores empresas  

✓ 4ª lugar no segmento de riqueza criada pelo empregado  

✓ 12º lugar entre as melhores do Mundo Digital 
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✓ 8º lugar em crescimento pelo aumento de vendas líquidas 

✓ 6ª posição do Mundo Digital em liderança de mercado conquistado nas vendas. 

 
▪ Melhores da Dinheiro de 2017  

✓ 293º das 1000 Melhores; 

 
▪ Ranking Empresas Mais do O Estado de S. Paulo 

✓ 305ª posição no Ranking Geral das 1500 maiores empresas brasileiras classificadas por receita líquida 
obtida em 2016  

 
▪ Valor 1000 de 2017 

✓ 376ª posição no ranking Valor 1000 dentre as 1000 maiores empresas 

 
▪ Época Negócios 360 de 2017 

✓ 95º lugar no ranking geral 

✓ 66º lugar em Melhores Práticas;   

✓ 197º lugar em Desempenho Financeiro;  

✓ 62º em abertura de capital fechado.  

✓ 74º lugar entre grandes as empresas da região Sudeste,  

✓ 4º lugar do setor Tecnologia e Serviços. 

 
Em específico no setor de Tecnologia – Software e Serviços, a companhia ficou em:  

✓ 5º lugar nas categorias de Desempenho Financeiro, Capacidade de Inovar e Responsabilidade 
Socioambiental.  

✓ 4ª posição em Governança Corporativa e Visão de Futuro 

✓ 7º lugar em Práticas de Recursos Humanos  

  
▪ The 2017 Global Outsourcing 100 

Pelo 7º ano consecutivo, a TIVIT figura entre as melhores empresas de outsourcing do mundo, segundo 
ranking publicado pela IAOP (International Association of Outsourcing Professionals).  
O destaque especial fica por conta prêmio de excelência como Super Stars of the Global Outsourcing 100, 
categoria que contempla apenas empresas que estão entre as melhores do mundo há pelo menos 5 anos 
consecutivos. Além disso, a companhia também foi reconhecida em mais duas categorias: “Referência de 
clientes” e “Prêmios e certificações”. 
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Destaques do ano de 2016 
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Destaques do ano de 2015 

▪ A TIVIT foi contemplada pelo quinto ano consecutivo no grupo dos 100 líderes do Setor no décimo ano do 
ranking The 2015 Global Outsourcing 100 da IAOP. Além disso foi reconhecida nas seguintes categorias:  

✓ Destaque na categoria "Entrega com Excelência"; 

✓ Destaque na categoria "Tamanho e Crescimento"; 

✓ Top 20 entre os Líderes em número de funcionários. 

▪ A TIVIT encontra-se listada no ranking das 1000 Melhores e Maiores Empresas da Revista Exame. Em 2015 
ganhou a posição 351º. Continuam presentes nas categorias: 

✓ Maiores empregadores, com o 14º lugar; 

✓ 20º lugar entre 50 maiores empresas do Mundo Digital (receita liquida por vendas); 

✓ 10º entre as melhores do Mundo Digital por pontos obtidos (290 pontos); 

✓ 10º entre as melhores do Mundo Digital por venda líquida; 

✓ 7º no Mundo Digital em crescimento pelo aumento de vendas líquidas; 

✓ 3 º no Mundo Digital em liderança de mercado conquistado nas vendas 

▪ A TIVIT conquistou medalha de bronze do prêmio LATAM 2015, na categoria "Melhor Estratégia da 
Organização", que apresentou o projeto da companhia relacionado ao suporte aos clientes finais do Banco 
Santander. 

Destaques do ano de 2014 

 

✓ 1ª empresa brasileira no ranking The Global Outsourcing 100 de 2014 

▪ 31ª melhor empresa de outsourcing no mundo 

▪ Presença também em diversas subcategorias: 

✓ Best 20 Leaders – Discrete Manufacturing; 

✓ Best 20 Companies – Services; 

✓ Best 20 Leaders – Information/Comm. Technology Services; 

✓ Best 10 Companies in South America. 

✓ Melhores e Maiores da Exame no 372º lugar entre as 500 maiores em vendas, 15ª entre as maiores 

empregadoras e 20º entre as maiores do mundo digital. 

✓ A TIVIT foi posicionada em 314º lugar dentre as 1000 Maiores da Dinheiro. Em Tecnologia, a companhia 

foi a 4ª dentre as melhores do setor, a 2ª em "Responsabilidade Social", 2ª em "Governança Corporativa" e 

3ª em "Inovação e qualidade".  
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✓ Valor 1000 na 316º posição dentre as 1000 Maiores da Valor e 9º em Margem da atividade do ranking de 

TI&Telecom. 

✓ Época Negócios 360º no 156º lugar dentre as 250 melhores do Brasil, na categoria de tecnologia na 4ª 

posição em "Visão de Futuro" e 315º dentre as 500 maiores.  

✓ Prêmio LATAM na terceira posição na categoria Melhor Estratégia da Organização. 

✓ Prêmio Nacional de Telesserviços com a TIVIT vencedora em sete cases, sendo dois destaques nas 

categorias Serviços e Melhor Gestão de Crédito e Cobrança com os clientes Rede e Santander, 

respectivamente. 

✓ Prêmio Venda Multicanal com dois cases vencedores dos clientes Orizon e Sodexo, e eleita A Empresa 

do Ano. 

 

Destaques do ano de 2013 

 

✓ 1ª empresa brasileira no ranking The Global Outsourcing 100 de 2013 

▪ 20ª melhor empresa de outsourcing no mundo 

▪ Presença também em diversas subcategorias: 

✓ Best 10 Leaders – Services; 

✓ Best 20 Leaders – Financial Services (Banking, Markets); 

✓ Best 20 Leaders – Discrete Manufacturing; 

✓ Best 20 Leaders – Information/Comm. Technology Services; 

✓ Best 10 Companies in South/Central America; 

✓ Best 20 Leaders in US; 

✓ Best 20 Leaders  in  Western  Europe; 

✓ Top List Climbers Year to Year. 

▪ Reconhecimento no ranking Melhores e Maiores da Exame 

✓ 366ª lugar dentre as 500 maiores em vendas 

✓ 17º entre as maiores empregadoras 

✓ 20º entre as 50 maiores do mundo digital 

✓ 38º entre as mais produtivas 

▪ Reconhecimento no ranking As Melhores da Dinheiro, da IstoÉ Dinheiro 

▪ Reconhecimento no ranking Valor 1000, do jornal Valor Econômico 

▪ Reconhecimento do ranking Época 360º da revista Época Negócios 

▪ Vencedor com sete cases no Prêmio Nacional de Telesserviços 
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Destaques do ano de 2012 

 

 

✓ 1ª empresa brasileira no ranking The Global Outsourcing 100 de 2012 

▪ 39ª melhor empresa de outsourcing no mundo 

▪ Presença também em diversas subcategorias: 

✓ Best 10 Leaders – Services; 

✓ Best 20 Leaders – Discrete Manufacturing; 

✓ Best 20 Leaders – Information/Comm. Technology Services; 

✓ Best 20 Leaders – Transaction Processing Services; 

✓ Best 10 Leaders in South/Central America. 

✓ 36º entre as 200 maiores empresas digitais do Brasil no ranking Info 200 

✓ Reconhecimento nas categorias de Empresa do Ano, Inovação, Recursos Humanos e Tecnologia da 

Informação no Prêmio IRC+ 

✓ Reconhecimento como CEO do Ano e Melhor Gestão Financeira no Prêmio Padrão de Qualidade em 

Relacionamento Multicanal 

✓ Vencedor com seis cases no Prêmio Nacional de Telesserviços 

 Destaques anteriores 

✓ Melhor Data Center de 2001 (by revista e-manager); 

✓ Melhor provedor de serviços de Data Center de 2001 (by revista B2B); 

✓ Melhor Data Center de 2002 (by revista WorldTelecom); 

✓ Prêmio de Excelência em Serviço (by revista Telecom Negócios, 2003); 

✓ Liderança de Mercado em Data Center e Outsourcing de TI (by IDC, Novembro de 2003); 

✓ 2º colocado em DataCenter (Pesquisa Info Exame 2008); 

✓ 2º colocado em Outsourcing (Pesquisa Info Exame 2008); 

✓ 1º colocado em DataCenter (Pesquisa Info Exame 2009); 

✓ 3º colocado em Outsourcing (Pesquisa Info Exame 2009); 

✓ Best Practices Award 2009 – IT Infrastructure Outsourcing Company of the Year – Enterprise (Frost 
& Sullivan) 

✓ OUTSOURCING 2010 - As 50 maiores companhias (Revista Série Estudos 2009);   

✓ Premio Corporativo 2010 - Empresa de Infraestrutura de TI; 

✓ 2º colocado em DataCenter (Pesquisa Info Exame 2010); 

✓ 4º colocado em Outsourcing (Pesquisa Info Exame 2010); 
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✓ CW300 - Maior Empresa e Destaque do Ano no Segmento de Outsourcing e na Categoria Data 
Center (Computerworld  2010); 

✓ As 50 maiores companhias em Outsourcing – 1º lugar (Revista OUTSOURCING 2010);   

✓ As 50 maiores companhias em BPM – 2º lugar (Revista OUTSOURCING 2010);   

✓ Hosting Corporativo – 1º lugar (Revista OUTSOURCING 2010);   

✓ Full Outsourcing – 3º lugar (Revista OUTSOURCING 2010);   

✓ Cadeia de Suprimentos – 2º lugar (Revista OUTSOURCING 2010);   

✓ Mercados Verticais – 4º lugar (Revista OUTSOURCING 2010);   

✓ 2011 Global Outsourcing 100 Rank #30; 

✓ Prêmio Cliente S.A. IRC+ 2011, categoria: Gestão de Pessoas; 

✓ SAP Hosting Partner; 

✓ SAP Centro de Competência; 

✓ EMC2 Level-5 Certified Proven Infrastructure (1° na América Latina); 

✓ IBM Bussiness Partner; 

✓ SunTone Certified (1° na América Latina); 

✓ Cisco Powered Network; 

✓ Citrix Solutions Integrator; 

✓ Microsoft Certified Partner; 

✓ Oracle Hosting Certified Solution; 

✓ Avaya Extended Warranty; 

✓ Altiris Certified Partner; 

✓ Checkpoint Silver Partner Certified; 

✓ VMWare Platinum VSPP Certified. 


