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APRESENTAÇÃO

O presente Plano obedece ao Decreto nº 33.528, de 10 de fevereiro de 2012, que trata
da Estratégia Geral da Tecnologia da Informação – EGTI do Governo do Distrito Federal – GDF e
determina a obrigatoriedade da publicação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI -, de
todos os Órgãos da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal.

De acordo com a Instrução Norma va do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão (MPOG), Nº. 04/2010, art. 2º, inciso XXII, o PDTI é um instrumento de diagnós co,
planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação que visa atender às
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necessidades tecnológicas e de informação de um órgão ou entidade, por um determinado período.

O PDTI proposto deverá promover mudanças na forma como a gestão de Tecnologia da
Informação – TI – vem sendo implantada na CODEPLAN ao longo dos anos, proporcionando a evolução
da área de TI. O Plano Diretor tem o obje vo de transformar a atual gestão que tem status de apoio
operacional,  para a condição de apoio estratégico à gestão.

O conteúdo deste PDTI está baseado no Modelo de Referência para Elaboração de PDTI,
versão 1.0 de 2010 da SLTI/MPOG e nas versões 1.0, 2.0 e 3.0 do PDTI da Codeplan. O processo de
elaboração deste plano diretor envolveu uma equipe multidisciplinar.

O PDTI tem validade de dois anos, mas poderá ser revisto, quando necessário, de modo
a atualizar as diretrizes, planos e principalmente consolidar a proposta orçamentária de TI para o
exercício seguinte.

 

INTRODUÇÃO

A finalidade deste Plano Diretor de Tecnologia da Informação é atender as orientações
do processo de governança dos recursos de informá ca da CODEPLAN. Nesse sen do, pretende criar
condições que busquem desenvolver, atualizar e revisar constantemente o processo de gestão dos
recursos de Tecnologia da Informação. Este PDTI é o documento balizador das diretrizes, planos e
metas para o início da implementação da Governança de Tecnologia da Informação.

O PDTI representa um instrumento indispensável à gestão dos recursos de TI. Por isso,
na área pública, os órgãos de controle de governo, em especial o Tribunal de Contas do Distrito
Federal (TCDF), há muito vêm enfa zando a necessidade dos órgãos públicos elaborarem um PDTI que
contemple todas as ações e as associem às metas de suas áreas de negócio antes de executarem
seus gastos relacionados à TI.

Essa recomendação tornou-se obrigatória em face da publicação da Instrução
Norma va SLTI/MPOG nº 02/2008, de 19 de maio de 2008 e, mais tarde, pela sua atualização, a
Instrução Norma va SLTI/MPOG nº 04/2010 pela Secretaria de Logís ca e Tecnologia da Informação
(SLTI), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), órgão central do Sistema de
Administração dos Recursos de Informação e Informática (SISP).

O presente documento tem a finalidade de orientar o direcionamento da Tecnologia da
Informação no âmbito da CODEPLAN, que deverá estar em consonância com o seu Planejamento
Estratégico. O PDTI da CODEPLAN é um instrumento de diagnós co, planejamento e gestão de
recursos e processos de Tecnologia da Informação, que obje va atender às necessidades de
informação do órgão, premissa para qualquer contratação ou aquisição na área de Tecnologia da
Informação, abrangendo a capacitação do quadro de servidores, assim como a melhoria dos processos
de governança, de terceirização e de gestão de serviços de Tecnologia e Segurança da Informação.

A CODEPLAN desenvolveu o seu  PDTI, de acordo com as necessidades das unidades
finalís cas e de gestão interna da Empresa, visando atender aos disposi vos legais da Administração
Pública Distrital e Federal e estabelecer um instrumento de governança corpora va de Tecnologia de
Informação, que possibilite gerir necessidades de serviços e recursos e a ngir suas metas e obje vos
organizacionais.

Para garan r que o PDTI seja executado de forma eficiente, a referida IN também
recomenda a implantação de uma estrutura de governança e a criação de comitês de Tecnologia da
Informação.

Para a elaboração e avaliação deste PDTI, a Empresa nomeou uma equipe
multidisciplinar e criou o Comitê de Tecnologia da Informação.

O PDTI tem como os principais objetivos:

1.  Apontar os principais desafios da organização e as estratégias de TI;

2 .  Estabelecer parâmetros que viabilizem as decisões rela vas à gestão de serviços e
recursos de TI da organização, em alinhamento com as diretrizes do Governo do Distrito Federal - GDF;

3.  Dar visibilidade para a organização da lógica de atuação da área de TI e o seu valor
agregado para a organização;

4.  Demonstrar o papel chave que a TI tem a desempenhar para o sucesso da
instituição, por meio dos seus serviços prestados para a sociedade;

5.  Sustentar a análise de custo bene cio dos inves mentos em Tecnologia da
Informação.

 

Desta forma, este documento tem como finalidade a definição e o planejamento de
todas as ações relacionadas à Tecnologia da Informação da CODEPLAN, e alinha-se aos obje vos
institucionais definidos pelo corpo diretivo da Empresa e seu Estatuto.

Todos os procedimentos e soluções apontados foram definidos, considerando as
necessidades levantadas junto às Unidades Organizacionais da CODEPLAN.

O PDTI abrange a descrição das estratégias e polí cas da CODEPLAN no que afeta a
Tecnologia da Informação, os princípios e diretrizes aplicáveis ao planejamento e a estrutura
organizacional da Gerência de Informática.
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Para tanto, u lizou-se a análise SWOT (“Strenghts”, “Weaknesses”, “Opportuni es” e
“Threats”, na sigla em inglês), um sistema de avaliação dos pontos fortes, dos pontos fracos do
ambiente corpora vo e das oportunidades e das ameaças externas a esse ambiente. Tal análise
permite, de forma simples, verificar a situação da área de tecnologia  diante das necessidades de
informação e comunicação da CODEPLAN.

Uma preocupação constante da alta direção das organizações é a busca pelo
alinhamento estratégico entre a área de Tecnologia da Informação e a área de negócios da Instituição,
com o obje vo de atender à demanda pela alta qualidade de seus serviços, economia, confiabilidade,
flexibilidade, agilidade e racionalização de seus fluxos de trabalho.

A Empresa passou a depender cada vez mais de uma infraestrutura tecnológica para
implementar novas soluções que aumentem a agilidade, a capacidade de adaptação, a o mização de
custos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados ao governo e ao cidadão.

 

METODOLOGIA APLICADA

A metodologia u lizada para elaboração do presente PDTI  caracterizou-se basicamente
pelo cumprimento rigoroso de um plano de trabalho, desenvolvido por uma equipe mul disciplinar,
privilegiando reuniões, levantamento das necessidades com visitas às unidades da Empresa, envio e
recebimento de formulários, entrevistas e apreciação do histórico das demandas, que resultaram
tecnicamente em uma análise SWOT.

Para elaboração do PDTI foi u lizada a metodologia apresentada no Programa de
Desenvolvimento de Gestores de Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão. Adotou-se o fluxo de processos do Guia do Processo de Elaboração de Plano
Diretor de Tecnologia da Informação, desenvolvido pelo grupo de consultores do MPOG/SLTI.

A metodologia, na qual o projeto está embasado, contém três fases, conforme figura 1:
Preparação, Diagnós co e Planejamento. A primeira fase da elaboração do PDTI é a Preparação, na
qual devem ser realizadas as tarefas necessárias para a criação de um plano de trabalho. A segunda
fase, é o  Diagnós co, onde serão iden ficadas a situação atual da TI da Companhia e as
necessidades as serem atendidas. A par r do Diagnós co deve-se fazer o Planejamento, que é a
terceira fase. Para cada necessidade, sugere-se es pular sua prioridade e uma ou mais metas e ações
para seu atendimento. Estas ações podem envolver a contratação de serviços, a aquisição de
equipamentos ou o uso de recursos próprios, inclusive humanos, para seu desenvolvimento.

Figura 1 – Processo de elaboração do PDTI

A elaboração do plano de metas e ações e a definição das a vidades que o compõem
baseiam-se nos diagnós cos da situação atual e nas reuniões realizadas pela equipe de elaboração
do PDTI e no levantamento de necessidades das áreas finalísticas.

A seguir, estão apresentadas as etapas subsequentes ao processo de elaboração do
documento base do PDTI.

Destaca-se que a implementação e o acompanhamento do PDTI incluem o ciclo
avaliativo que prevê dois momentos de avaliação: a do plano de metas e ações e a do PDTI.

O inventário possui o levantamento detalhado das necessidades ins tucionais da área
de TI, complementando o já realizado para a elaboração deste documento. Portanto, será necessário o
ajuste do plano para incluir demandas que porventura não tenham sido contempladas neste
documento. A homologação desse processo se dará no âmbito do Comitê Gestor de TI.

A avaliação do PDTI deverá ocorrer durante o segundo ano de seu período de vigência
com o intuito de avaliar a estratégia de TI, como um todo. A sua principal finalidade é possibilitar a
correção dos rumos previstos no PDTI, iden ficando o quanto a área de TI avançou como apoiadora da
estratégia institucional.

 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

A tabela 3 apresenta os documentos de referência que serviram como material de apoio
e consulta na elaboração do PDTI.

 

Tabela 3 – Documentos de Referência para a Elaboração do PDTI

Documento Descrição

Decreto Distrital nº 33.913, de 19 de setembro de 2012 Dispõe sobre a prorrogação do prazo para a elaboração e publicação do Plano
Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI para todo o GDF

Decreto Distrital nº 33.528, de 10 de fevereiro de 2012 Estratégia Geral de TI do Distrito Federal (EGTI-DF)
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Instrução Normativa SLTI/MP nº 04/2010
Dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação
pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Informação
e Informática (SISP) do Poder Executivo Federal

Instrução Normativa SLTI/MP nº 02/2008 Dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços, continuados ou
não

COBIT Control Objectives for Information and related Technology. Guia de boas práticas
dirigido para gestão de tecnologia da informação (TI)

ITIL
Information Technology Infrastructure Library. Conjunto de boas práticas a serem
aplicadas na infraestrutura, operação e manutenção de serviços de tecnologia da
informação (TI)

Instrução Normativa GSI/PR nº 1/2008 Disciplina a Gestão de Segurança da Informação e Comunicações na
Administração Pública Federal, direta e indireta.

Decreto 1.048/1994 Dispõe sobre o Sistema de Administração dos Recursos de Informação e
Informática, da Administração Pública Federal.

Portal softwarelivre.gov.br Portal da Presidência da República sobre conteúdos de software livre.

Guia do Processo de Elaboração de PDTI e Modelo de
Referencia de PDTI 2010

Documento da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação/MPOG que
dispõe sobre os padrões, orientações, diretrizes e templates para elaboração do
Plano Diretor de Tecnologia da Informação.

Decreto nº 30.034, de 06 de fevereiro de 2009 Dispõe sobre a centralização da hospedagem de equipamentos e de sistemas de
informação no âmbito do Governo do Distrito Federal

Decerto nº 32.218, de 16 de dezembro de 2010 Dispõe sobre a contratação de bens e serviços de Tecnologia da Informação no
âmbito da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal

PDTIs de órgãos públicos consultados UnB, STC, CNPQ, STC e UFLA
  

 

PRINCÍPIOS E  DIRETRIZES

Na elaboração do PDTI da CODEPLAN foram adotados os seguintes Princípios e
Diretrizes:

conformidade e economicidade;
prestar atendimento de qualidade aos usuários, governo e cidadão;
buscar a melhoria contínua do processo de contratação e execução dos serviços de TI;
sugerir a mudança da estrutura organizacional da área de TI;
padronizar o ambiente de TI, visando à integração de Soluções no GDF;
obter e manter uma estrutura de recursos humanos de TI adequada, em termos quantitativos
e qualitativos, que atenda às necessidades institucionais;
absorver a tecnologia dos sistemas críticos para a organização, de modo a reduzir, na
medida do possível, a dependência de terceiros;
estar alinhado com a EGTI do GDF;
adotar as melhores práticas para gestão e controle das iniciativas de TI, a fim de otimizar os
investimentos na área, compartilhando resultados e obtendo métricas para avaliação;
observar o uso de software livre e/ou público em conformidade com as diretrizes do Comitê
Executivo de Governo Eletrônico e normas definidas no âmbito da Administração Pública
Federal.

 

ORGANIZAÇÃO DA TI

Atualmente a gerência de informá ca - GETEC da Empresa está subordinada à Diretoria
Administra va e Financeira e possui 2 núcleos. O núcleo de sistema – NUSIS e o núcleo de suporte –
NUSUP.

São competências da Gerência de Informática:

coordenar as atividades de Tecnologia da Informação no âmbito da Companhia;
elaborar, atualizar e promover a execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação –
PDTI;
propor e promover a execução de políticas de segurança da informação;
elaborar projetos e especificações técnicas na área de tecnologia da informação;
coordenar as atividades de geoprocessamento no âmbito da Companhia;
promover intercâmbio de informações e articulação com órgãos setoriais, afins;
proceder à avaliação de novas tecnologias aplicáveis à Companhia;
executar e supervisionar atividades de análise de negócios e de sistemas;
executar e supervisionar atividades de levantamento de requisitos, desenvolvimento,
documentação, implantação e manutenção de sistemas em tecnologia da informação;
executar e supervisionar atividades de administração de dados e de banco de dados;
executar e supervisionar atividades de suporte técnico ao usuário, instalação, atualização,
configuração, controle e manutenção em rede de computadores, hardware e software da
Companhia;
cadastrar e gerenciar contas de acesso à rede de computadores da Companhia;
manter atualizada a documentação dos ativos de rede, software e hardware do parque
computacional da Companhia.

 

REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI
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REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI

 

Missão

Viabilizar soluções de tecnologia da informação para modernizar os processos da
CODEPLAN.

 

Visão

Ser reconhecido com uma Gerência sólida para maximizar o desempenho da Empresa.

 

Análise de SWOT

 
Tabela 4 – Análise SWOT

Forças Fraquezas

Comprometimento da equipe e
diretoria Falta de reciclagem e treinamento dos empregados

Comitê de TI instituído Mão de obra pouco experiente nas tecnologias atuais
 Tecnologia interna obsoleta
 Falta de cultura no alinhamento entre TI e o negócio

 Sistemas de informações não integrados e  redundância de
dados

 Equipe com pouco conhecimento em governança de TI

 

Oportunidades Ameaças

Parceria para cessão da infraestrutura
de TI  pela SEPLAN/SUTIC Falta de mão de obra qualificada

Realização do plano de demissão
voluntária (PDV) e concurso público

Falta e/ou remanejamento do orçamento de TI para outras
áreas

Divulgação dos produtos da empresa
junto a sociedade, clientes internos e
diretoria

Dificuldade de adaptação e mudança de cultura pelas áreas
fins as novas implementações pela área de TI

 

INVENTÁRIO DE NECESSIDADES, PLANO DE METAS, DE AÇÕES, DE GESTÃO DE
PESSOAS, INVESTIMENTOS E CUSTEIO

O levantamento das necessidades de TI da CODEPLAN foi realizado a par r de envio de
memorandos de solicitação das demandas, com o obje vo de obter a maior abrangência possível
dentro do prazo estabelecido institucionalmente para a elaboração deste PDTI.

Tomando como base as necessidades iden ficadas, foram desenvolvidas metas e
determinados indicadores, prazos, ações e jus fica vas. Foram revistos também a área demandante e
o custo  que deverão orientar a gestão de TI pelos próximos dois anos.

Com a iden ficação das demandas, os projetos foram priorizados, aplicando-se a Matriz
GUT, Gravidade, Urgência e Tendência, na qual foi atribuída a pontuação de 1a 5 em cada uma das
caracterís cas e mul plicados os valores atribuídos. O maior resultado dessa mul plicação
representa o projeto de maior prioridade, em que:

Gravidade: Representa o impacto do problema analisado, caso ele venha a acontecer. É
analisado sobre aspectos, como: tarefas, pessoas, resultados, processos, organizações etc.
Analisa seus efeitos, a médio e longo prazo, caso o problema em questão não seja resolvido.
“Se não resolver o problema agora, qual será o impacto em minha organização?”

Urgência: Tempo disponível ou necessário para resolver o problema. Quanto maior a urgência,
menor será o tempo disponível para resolver o problema. “A resolução deste problema pode
esperar ou deve ser realizada imediatamente?”

Tendência: Representa o potencial de crescimento do problema, a probabilidade do problema
se tornar maior com o passar do tempo. É a avaliação da tendência de crescimento, redução ou
desaparecimento do problema. ”Se eu não resolver esse problema agora, ele vai piorar pouco a
pouco ou vai piorar bruscamente?”.

 

INVENTÁRIO DE NECESSIDADES, PLANO DE METAS, DE AÇÕES, INVESTIMENTOS  E CUSTEIO DO PDTI -
2018/2019 (7981171)
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Tabela 6 – Classificação GUT (Gravidade, Urgência e Tendência)

Pontos Gravidade

5 Quando estiver alinhada ao negócio da empresa.

4 Quando impactar os processos da empresa.

3 Quando impactar o desenvolvimento de pessoas.

2 Quando impactar os sistemas, arquitetura de
hardware e outros serviços de TI

1 Quando impactar melhorias pontuais

  

Pontos Urgência

5 Precisa de ação imediata

4 É urgente

3 O mais rápido possível

2 Pouco urgente

1 Pode esperar

  

Pontos Tendência

5 Se nada for feito, irá piorar rapidamente

4 Irá piorar em pouco tempo

3 Irá piorar

2 Irá piorar a longo prazo

1 Não irá mudar

 

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

Riscos são eventos ou condições incertas que, se ocorrer, terá um efeito posi vo ou
negativo sobre pelo menos um objetivo da meta/ação dos planos do PDTI.

Tabela 7 – Análise de Risco

Risco Categoria de
risco Ação Estratégia Medidas de contingenciamento

Aquisição de soluções em desacordo com boas
práticas

Recursos
humanos Capacitar Mitigar Suspensão das aquisições, salvo

justificadas as necessidades
Número insuficiente de servidores capacitados em
gestão de contratos

Recursos
humanos Capacitar Mitigar  

Insuficiência de recursos orçamentários e/ou
financeiros para implementar/adquirir as ações de
TI

Orçamentário  Mitigar Realizar replanejamento dos
projetos afetados

Pouco conhecimento e experiência do pessoal de
TI na legislação vigente para contratação de TI

Recursos
humanos Capacitar Mitigar  

Licitação deserta Externo Abrir novo
prazo Mitigar Renegociar os prazos de

contratação e revisar editais

Plano de demissão voluntária (PDV) Recursos
humanos

Realizar
concurso
público

Mitigar  

Mudança política na cessão de infraestrutura pela
SEPLAN/SUTIC

Operacional

Reputação

Dirimir
questões
políticas

Mitigar Implementar infraestrutura própria
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Redução do quadro funcional devido a faixa etária Recursos
humanos

Realizar
concurso
público

Aceitar  

 

Tabela 8 – Classificação da Estratégia

Estratégia Descrição

Aceitar
Não fazer nada previamente. Os riscos se
enquadram nos critérios de aceitação e ficam em
observação, sem ação pré-definida.

Mitigar
Minimizar os impactos negativos e a probabilidade
do risco ocorrer, reduzindo sua criticidade e
tornando-o um risco menor

 

Tabela 9 – Classificação da Categoria do Risco

Categoria de
risco

Descrição Critério de aceitação

Recursos humanos

Riscos relacionados à adequação dos recursos
humanos em termos de número, conhecimentos,
habilidades e experiência necessária para execução
da meta ou ação

Somente serão aceitos quando não houver
possibilidade de realocação de pessoas,
redefinição das prioridades, terceirização do
serviço ou extensão dos prazos

Orçamentário

Riscos relativos à falta, contingenciamento, corte ou
não aprovação de recursos orçamentários e/ou
financeiros necessários para a execução da meta ou
ação

Somente serão aceitos quando não houver
condições de execução da meta ou ação por
equipe interna e os recursos existentes

Externo
Riscos externos ao controle da Gerência de TI da
CODEPLAN, mas que ainda assim podem afetar o
sucesso das metas e ações

Os riscos externos podem ser aceitos, pois
independem de ação direta da Gerência de TI

 

PROCESSO DE REVISÃO DO PDTI

O Plano terá validade de 2 anos, mas poderá ser revisto quando necessário.

Os projetos para alcançar os obje vos e indicadores con dos neste PDTI serão
desenvolvidos pela Gerência de Informá ca e a avaliação/monitoramento será realizado pelo Comitê
de TI da CODEPLAN.

 

CONCLUSÃO

Considera-se o PDTI o primeiro passo para alcançar a missão da TI. Durante a
elaboração deste documento, foram percebidos os principais potenciais e fragilidades da área de TI,
assim como a expecta va dos usuários em relação aos serviços disponibilizados. A par r da sua
construção, notou-se a importância do planejamento estratégico, do planejamento das ações na área
de TI e do acompanhamento de sua execução, para promover os ajustes necessários.

O Processo iniciado, a par r da construção desse Plano Diretor de Tecnologia da
Informação na CODEPLAN, resultará em diversos bene cios para a empresa. Esses bene cios serão
refletidos tanto na aquisição de serviços e produtos, quanto nas ações de governança de TI.

Por fim, o comprome mento da alta administração da Empresa e a disponibilidade de
recursos financeiros são fatores decisivos para o alcance dos obje vos propostos por este Plano
Diretor.

 

Documento assinado eletronicamente por MARCELO BORGES DE ANDRADE - Matr.0003542-4,
Gerente de Tecnologia da Informação, em 11/05/2018, às 10:11, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 7877245 código CRC= 5B7519ED.
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