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1. APRESENTAÇÃO

O Guia de Criação e Funcionamento do Comitê de TI auxiliará os órgãos do Sistema 

de Administração dos Recursos de Informação e Informática (SISP) na criação e  no 

aperfeiçoamento da funcionalidade dos seus comitês.

Este guia abrangerá tanto o Comitê Estratégico quanto o Comitê Executivo de TI,  

visando contemplar todas as funcionalidade desses dois comitês, em atendimento ao 

que determina os acórdãos 1603/2088 e 2308/2010 do TCU – Plenário, e a Estratégia 

Geral de Tecnologia da Informação (EGTI) 2011-2012, em sua meta 05 - Promover o 

aumento do nível de maturidade de governança em TI no âmbito do SISP; e iniciativa 

estratégica  12:  “Instituir  Comitê  de  TI  e  dar-lhe  pleno  funcionamento  nos  órgãos 

integrantes do SISP.”

A sua  estrutura  por  tópicos  dará  uma  visão  macro  do  caminho  que  precisa  ser 

percorrido para se ter o Comitê de TI funcionando de maneira adequada, e facilitará a 

busca por  assunto,  ajudando o leitor  a  encontrar  o que realmente precisa para a 

verificação se o seu Comitê está de acordo com o que se espera em relação ao grau 

de maturidade que ele precisa alcançar para gerar resultados.

Para  facilitar  o  entendimento  do  que  será  esboçado  neste  guia,  gráficos 

complementarão o assunto abordado e darão uma ideia geral do conteúdo proposto, 

visando assim fazer uma apresentação completa de como o Comitê de TI poderá 

contribuir  na  tomada  de  decisão,  na  criação  de  políticas  de  TI,  priorização  dos 

projetos de TI, na distribuição dos recursos de TI, assuntos de suma importância para 

a manutenção do alinhamento da TI com a área de negócio.

Aspectos correlacionados à governança corporativa e de TI estarão distribuídos por 

todo o guia, objetivando fazer uma ligação direta e objetiva entre estas e os Comitês 

de TI – quer seja estratégico, quer seja executivo. 

Será contemplado ainda, modelos de Comitê de TI que já tenham dado resultado  e 

que poderão servir de case de sucesso para que outros órgãos possam tê-los como 

boas práticas de Comitês de TI. 

Por fim, mas não sem importância,   no último tópico deste guia,  serão anexados 

templates, documentos de referência, casos práticos e indicações bibliográficas que 

poderão complementar o assunto ora apresentado.
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2. INTRODUÇÃO
Governar  a  TI  da  organização  está  se  tornando  cada  vez  mais  importante  numa 

sociedade  mais  complexa  e  baseada  em  conhecimento.  O  elemento-chave  da 

Governança de Tecnologia da Informação é o alinhamento de negócio com a TI, que 

precisa lidar com a agregação de valor de negócio pela TI. 

Esse objetivo de alto nível da Governança de Tecnologia da informação (GTI) pode 

ser atingido pelo reconhecimento da GTI como parte da governança corporativa , pela 

identificação de uma estrutura  de GTI  e  suas correspondentes  melhores  práticas. 

Essa estrutura e práticas podem ser compostas por uma variedade de estruturas, 

processos e mecanismos relacionados. (Grmbergen, Haes e Guldentops – 2004:29, 

Peter Weill, Jeanne W. Ross, 2006).

Dessa forma, pode-se perceber  a necessidade da criação de uma estrutura e de 

melhores  práticas,  adequadas  à  organização,  que  direcionem os  esforços  para  a 

concepção e a implementação de um modelo de GTI mais abrangente e aderente aos 

objetivos do negócio.

Para  se  implementar  um modelo  de  governança  de  TI  numa organização  faz-se 

necessário lançar mão de um conjunto de mecanismos de processos, estruturas e 

comunicação, que, se bem definidos, darão resultados positivos.

Como exemplos de mecanismos eficazes para a implementação da GTI, temos:

• Estruturas de tomada de decisão, com definição dos papéis organizacionais e 

seus respectivos responsáveis pelas decisões:

–  Comitê  administrativo  executivo  ou  sênior  ;  Comitê  de  liderança  de  TI. 

Compreendendo  executivos  de  TI  –  Comitê  Executivo  de  TI;  Equipes  de 

processos com membros da TI; Gerentes de relacionamento entre negócio e TI; 

Conselho  de  TI,  compreendendo  executivos  de  negócio  e  de  TI  –  Comitê 
Estratégico de TI; Comitê de arquitetura; Comitê de aprovação de capital.

• Processos de  alinhamento:  processos  formais  para  verificar  a  adequação  de 

comportamentos diários com as políticas de TI e de contribuição com as decisões:

– Acompanhamento de projetos de TI e recursos consumidos; acordos de nível 

de  serviço;  rastreamento  formal  do  valor  de  negócio  da  TI;  arranjos  de 

cobrança reversa.
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• Abordagem de comunicação: comunicação dos princípios e práticas de TI, 
bem como os resultados dos processos decisórios de TI:

– Trabalhos com gerentes que não seguem as regras; comunicação da alta 

gerência; escritório do CIO ou da GTI; portais web e intranets para a TI.

Esses mecanismos citados, garantirão que o modelo de GTI na organização permita 

o alinhamento com os objetivos  organizacionais, e não somente isso, mas permitirão 

a participação dos envolvidos no processo de decisão. 

Destaca-se como tópico primordial para o alinhamento da TI com a 

área de negócio, a instituição de Comitês Estratégico e  Executivo 
de TI.  O segundo comitê, deverá garantir que a alta administração 

receberá informações atualizadas e em grau de detalhamento para 

visualização dos impactos da TI nos negócios e para a tomada de 

decisão;  já  o  primeiro,  a  organização  precisa  se  preocupar  em 

selecionar os membros e o presidente e determinar o relacionamento 

entre os envolvidos (NOLAN; MCFARLAN, 2005). 
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3. TÓPICOS ESSENCIAIS

Os  pilares  para  uma  boa  governança  corporativa  contemplam  aspectos  da 

governança de TI, a instituição de comitês de ti, o alinhamento entre negócio e TI, a 

administração de TI e o processo de tomada de decisão.

Existe uma certa dependência entre um e outros, haja vista que a governança de TI 

deve  está  contemplada  na  governança  corporativa,  porém  sem  as  bases 

preestabelecidas esses pilares não poderiam ser erigidos. 

Portanto, para que se tenha um entendimento sobre as bases necessárias para que 

essa  governança  em  excelência  seja  realizada,  faz-se  necessário  algumas 

diferenciações e definições, as quais poderão ser vistas abaixo:

3.1 Diferenciações 
Governança

− Governança  corporativa:  Sistema pelo  qual  as  sociedades  são  dirigidas  e 

monitoradas, envolvendo os relacionamentos entre acionistas/cotistas, conselho 

de administração, diretoria,  auditoria independente e conselho fiscal.  As boa 

práticas de governança corporativa tem a finalidade de aumentar o valor da 

sociedade, facilitar seu acesso ao capital  e contribuir para a sua perenidade 

(Instituto Brasileiro de governança corporativa, 2006).

− Governança  de  TI  :  Capacidade  organizacional  exercida  pela  alta  direção, 

gerência  de  negócios  e  gerência  de  TI  para  controlar  a  formulação  e 

implementação da estratégia de TI e, com isso, assegurar o alinhamento entre 

negócios e TI (Van Grembergen, 2004).

Comitês de Tecnologia da Informação

A diferença básica entre Comitê Estratégico de TI e Comitê Executivo de TI citados 

anteriormente, pode ser verificada abaixo e contempla como o framework do Cobit 

4.1 os distinguem:
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1) Comitê Estratégico de TI - Estabelecer um comitê estratégico de TI em nível de 

Diretoria.  Esse  comitê  assegura  que  a  governança  de  TI  seja  devidamente 

considerada  como  parte  da  governança  corporativa,  aconselha  sobre  o 

direcionamento estratégico e analisa os principais investimentos, em nome de toda 

a Direção (Cobit 4.1, PO4.2).

2) Comitê Executivo de TI - Estabelecer um comitê executivo (ou equivalente) 

composto pelas Diretorias Executiva, Negócios e TI para: 

a) Determinar prioridades dos programas de investimentos em TI em linha com 

as estratégias e prioridades do negócio; 

b) Monitorar o estado atual dos projetos e resolver conflitos de recursos; 

c) Monitorar níveis de serviço e suas melhorias (Cobit 4.1, PO4.3).

3.2 Definições 

–  Administração  de  Tecnologia  da  Informação  –  É  focada  em  suprir 

internamente e de forma efetiva os serviços e produtos de TI e em gerenciar as 

operações atuais de TI. Ou seja, ela está preocupada com o bom funcionamento 

dos  sistemas  e  das  tecnologias  que  suportam  as  atividades  organizacionais. 

(PETERSON, 3004a;Peter Weill, Jeanne W. Ross, 2006)

– Gestão de Tecnologia da Informação –    É o conjunto de atividades e 

projetos criados com recursos de computação ou não, objetivando alinhar a TI às 

estratégias do negócio. Por causa das grandes mudanças econômicas ocorridas 

nos últimos anos as empresas tiveram que se adequar para lidar com a tomada de 

decisões mais rápidas e mais confiáveis.

Para tal,  a tecnologia da informação passou a ser vista como oportunidade de 

negócio e se transformou em um valioso recurso estratégico, devendo assim ser 

gerida de forma adequada e sempre alinhada com os objetivos da empresa.

–  Processo  de  Decisão  da  TI  –  Processo  que  envolve  tanto  a  governança 

corporativa quanto a governança de TI, pois decisões sobre aspectos estratégicos, 

que orientam a organização, e de investimentos e priorizações de TI precisam ser 

tomadas.
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– Agregação de Valor (entrega de valor) – É a execução da proposta de valor de 

TI através do ciclo de entrega, garantindo que TI entrega os prometidos benefícios 

previstos  na  estratégia  da  organização,  concentrado-se  em  otimizar  custos  e 

provendo o valor intrínseco de TI (Cobit 4.1).
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4. CRIAÇÃO DO COMITÊ DE TI

     4.1 Motivos para a criação do Comitê de TI 
A Estratégia Geral de Tecnologia da Informação (EGTI) 2011-2012, instrumento 

de governança do  Sistema de Administração de Recursos de Informática  e 

Informação (SISP), aprovada por meio da Resolução nº 07 de 14 de dezembro 

de 2010, determina a criação e o pleno funcionamento dos Comitês de TI nos 

órgãos que integram o sistema (EGTI 2011-2012, Meta 5, Iniciativa Estratégica 

12). 

Este instrumento serve como subsídio para a elaboração do Plano Diretor de TI 

(PDTI) – (IN 04\2010, Art. 3º).

Além  desta  determinação,  para  se  contratar  serviços  e  softwares  de  TI  é 

necessário  seguir  o  que orienta  a  IN 04/  2010.  Essa instrução normativa  é 

taxativa, em seu art. 4º, que orienta que os órgãos tenham o seu Plano Diretor 

de Tecnologia da Informação (PDTI) aprovado e alinhado com o Planejamento 

Estratégico institucional.

No primeiro documento (PDTI) deverão constar os projetos departamentais de 

TI e as ações relativas aos gastos com TI, os quais deverão ser deliberados e 

aprovados pelo presidente do Comitê de TI, na figura do Secretário Executivo, 

ou do seu substituto o Secretário-Adjunto.

Igualmentemente,  o  segundo  (PEI),  deverá  conter  objetivos  e  metas 

relacionados  aos  projetos  corporativos,  que  deverão  ser  deliberados  e 

aprovados pelo Comitê de TI. 

E  não  somente  isso,  mas  todos  os  assuntos  refentes  à  priorização  desses 

projetos, à distribuição orçamentária e à análise dos investimentos em TI, terão 

de ser discutidos nesta instância.

Outra motivação, ainda, para a criação do Comitê de TI, é o fato de nem todos 

os órgãos integrantes do sistema possuir esta instância instituída. Isso pode ser 

constatado com os índices levantados no autodiagnóstico de 2010, conforme se 

vê na figura 1. 
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4.2 Instrumento para a criação do Comitê de TI      

Uma vez percebida a necessidade da criação do Comitê de TI,  é preciso fazer 

a  formalização  de  sua  criação.  Isso  acontece  por  meio  da  portaria  de 
instituição do  Comitê  de  TI (Apêndice  B  –  Modelo  de  portaria  para  a

instituição do Comitê de TI).

Nela poderão constar assuntos que poderão ser deliberados no Comitê de TI, 

como por exemplo: 

a) aprovação de diretrizes e políticas sobre o PDTI;

b) elaboração de plano de investimentos para a área de TI;

c) monitoramento da distribuição dos recursos de TI;

d) aprovação de plano de capacitação de pessoal da área de TI, etc.

Esta portaria deverá ser aprovada e assinada pela alta administração do órgão.

4.3 Instrumento para o funcionamento do Comitê de TI

Após a criação do Comitê de TI há que se ter um documento de regimento 

interno desta instância, para tal poderão ser seguidas algumas diretrizes para a 

sua  definição  (Apêndice  A–  Diretrizes  para  a  criação  e  funcionamento  do

Comitê de TI).
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 Figura 1: Resultado do autodiagnóstico 2010
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Cabe ressaltar, que essas diretrizes não se esgotam como o único caminho 

para  a  confecção  do  regimento  interno  do  Comitê  de  TI.  Por  causa  da 

especificidade de cada órgão, somadas às essas diretrizes, ainda poderão ser 

acrescentadas  outras,  para  que  se  chegue  mais  próximo  da  realidade  da 

instituição.

Porém, por se tratar de documento onde serão colocadas informações sobre o 

funcionamento das reuniões do Comitê de TI, da designação, das competências 

e da participação dos membros, não se diferenciará muito do que comumente é 

confeccionado para atender às instâncias deliberativas. 

4.3.1 Mecanismos para o funcionamento do Comitê de TI

De posse dos motivos para a criação do Comitê de TI, dos instrumentos de 

criação e regimento interno do Comitê de TI, há que se lançar mão de alguns 

mecanismos para o seu pleno funcionamento. 

Pode-se começar pela definição de modelos de documentos formais para o 

andamento das reuniões, tais como: 

a) lista com os nomes e as funções dos membros do Comitê de TI;

b) modelo de agenda de reunião com priorização de assuntos;

c) modelo de ata de reunião;

d) modelo de lista de presença;

e)  definição  de  portal  web para  divulgação  das  atas  e  de  todos  assuntos 

relacionados  ao  seu  funcionamento  e  ao  que  é  discutido  e  deliberado  no 

Comitê;

f) matriz de responsabilidades dos membros que participarão das reuniões do 

Comitê, com a definição do papel e a responsabilidade de cada um.

4.4 Fluxo do processo de criação do Comitê de TI
1) PROBLEMA (Identificação da necessidade de um Comitê de TI)

Não consigo vislumbrar o que a área de negócio precisa;

Não consigo entender o papel da área de TI na organização;

Guia para criação e funcionamento do Comitê e TI                                                                                    12/73



Há recursos financeiros que não foram distribuídos;

Não consigo aplicar os recursos financeiros em novos projetos;

Não possuo um planejamento estratégico institucional aprovado;

Não tenho um Plano Diretor de TI com os projetos e ações da área de TI;

As aplicações de investimentos realizadas não dão o retorno esperado;

Não consigo obter valor agregado do que foi investido em TI.

CONSTATAÇÃO: Não possuo o mínimo de estrutura para fazer todas essas 

coisas acontecerem.

SOLUÇÃO: Preciso  de uma instância  para  a  qual  eu  possa levar  todos 

esses assuntos para serem discutidos e aprovados pela área de negócio e a 

área de TI.

2) ESTRUTURA (Criação do Comitê de TI)

Devo instituir um Comitê de TI por meio de portaria a qual deverá conter  a  

designação dos membros que o comporão, bem como a competência do 

Comitê e os assuntos que serão discutidos nele.

Devo  criar  o  regimento  interno  desta  instância  o  qual  deverá  conter  a 

natureza do Comitê de TI, a sua competência, a composição da instância, 

as atribuições dos membros, como acontecerão as reuniões da instância e a 

periodicidade dessas reuniões.

3) RESULTADOS (Utilização de mecanismos)
O QUÊ FAZER: os resultados esperados só virão se após a criação do 

Comitê de TI eu me dedicar em dar-lhe pelo funcionamento.

AÇÃO: Criar mecanismos para o funcionamento adequado do Comitê de TI.

Na figura 2, há uma representação dos itens essenciais para a instituição e 

o adequado funcionamento do Comitê de TI:
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 Figura 2: Fluxo do processo para a instituição dos Comitês de TI
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5. ESTRUTURA DO COMITÊ DE TI 

5.1 Natureza do Comitê de TI
Para  que  o  Comitê  de  TI  tenha  efetividade  e  eficácia  em  suas  decisões  é 

recomendável  que ele  tenha a natureza deliberativa,  ou seja,  o Comitê precisa 

exprimir  decisão sobre  determinado assunto,  que  deverá  ser  tomada mediante 

votação dos membros que atuarão nele.

Se o Comitê for apenas consultivo, resultará apenas em conselhos e pareceres de 

determinados assuntos, o que poderá descaracterizar a funcionalidade do Comitê 

de TI na tomada de decisão.

Como exemplificação, utilizando os dois tipos de Comitês de TI (Figura 4) abordados 

no Cobit 4.1, PO4.2, podendo representá-los da seguinte forma:

Na contemplação deste quadro, podemos ter três visões em relação à natureza 

dos Comitês de TI. Se virmos o Comitê Estratégico de TI, portanto, como sendo 

de  natureza  deliberativa,  o  que  o  tornará  uma  instância  máxima  na  estrutura 

organizacional,  a  tomada  de  decisão  ocorrerá  no  âmbito  do  direcionamento 

estratégico.
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 Figura 3: Natureza dos Comitês de TI
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Este  Comitê  deverá  ter  as  funções  de  supervisão  e  orientação  político-

administrativa  da  área  de  negócio  e  da  TI,  cabendo-lhe  fixar  as  diretrizes,  os 

objetivos organizacionais, os investimentos e as políticas envolvidas no processo 

de  tomada  de  decisões  organizacionais,  que  envolvam  tanto  a  governança 

corporativa quanto a governança de TI.

O  Comitê  Executivo  de  TI,   sendo  de  natureza  consultiva,  mesmo  tendo  de 

discutir  temas e assuntos,  tais como: determinar prioridades dos programas de 

investimentos  em  TI  em  linha  com  as  estratégias  e  prioridades  do  negócio; 

monitorar o estado atual dos projetos e resolver conflitos de recursos; monitorar 

níveis de serviço e suas melhorias (Cobit 4.1, PO4.3).

E mesmo que este tipo de Comitê tenha como membros as áreas de negócio, 

Diretorias e a área de TI; ele só dará pareceres e aconselhará a instância superior, 

que poderá ser o próprio Comitê Estratégico de TI, sobre os assuntos abordados, 

para que este último delibere e aprove os assuntos.

Senão, a segunda visão seria dá importância a um único Comitê de TI, se a opção 

for apenas pelo Comitê Estratégico de TI, dar-lhe-á a natureza deliberativa, onde 

ele  terá  poder  para  deliberar  e  aprovar  os  assuntos  apresentados  e  criar-se-á 

grupos de trabalhos com temas distintos, que após discussão serão encaminhados 

à instância superior para deliberação (Figura 4). 

Ou então, se a escolha for pelo Comitê Executivo de TI, atribuir-lhe-á, também, a 

natureza  deliberativa,  porém,  far-se-á  necessária  a  instituição  de  grupos  de 

trabalhos,  que  se  desconstituirão  automaticamente  após  a  obtenção  de  seus 

propósitos,  para  discussão  de  termas  específicos,  como  por  exemplo, 
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 Figura 4: Comitês Estratégico de TI - deliberativo
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infraestrutura,  gestão de pessoas,  contratações de TI,  etc,  e  encaminhados ao 

Comitê Executivo de TI para deliberação e aprovação posteriormente. (Figura 5)

5.1.1 Comitê de TI nas Universidades Públicas ou IFES 
No  caso  da  instituição  de  Comitês  de  TI  em  Universidades  Públicas,  que 

normalmente já possuem o seu Conselho de Administração onde são deliberados e 

aprovados  os  mais  diversos  assuntos,  o  que  representaria  bem  um  Comitê 

Estratégico de natureza deliberativa –  o aconselhável seria trabalhar a primeira 

visão apresentada, no entanto, acrescentando a representação da área de TI no 

Conselho.

Para este mesmo tipo de instituições, poderia criar, também, um Comitê Executivo 

de TI com natureza consultiva mais grupos de trabalhos com assuntos específicos, 

para levantamento de demandas ou discussões de necessidades diversas,  que 

posteriormente  seriam   levados  para  o  Comitê  Executivo  de  TI   e, 

consequentemente,  para  o  Comitê  Estratégico,  no  caso  o  Conselho  de 

Administração da Universidade  para deliberação e aprovação.

5.2 Finalidade dos Comitê de TI

Após a definição da natureza do Comitê de TI, é necessário definir a sua finalidade 

de existência.

Se a opção foi  pelo Comitê Estratégico de TI,  de natureza deliberativa,  sem a 

possibilidade dos grupos de trabalhos, a sua razão de existência deverá ser para 
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 Figura 5: Comitê Executivo de TI - deliberativo
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assegurar que a governança de TI seja devidamente considerada como parte da 

governança corporativa, aconselhar sobre o direcionamento estratégico e analisar 

os principais investimentos, em nome de toda a Direção (Cobit 4.1, PO4.2).

Porém,  se  mesmo  após  ter  escolhido  esta  opção,  houver  a  necessidade  de 

constituição  dos  grupos  de  trabalho,  a  sua  finalidade  mudará  então  para 

deliberação de políticas, diretrizes, planejamento e ações relativas à Tecnologia da 

Informação, no âmbito da administração do órgão.

Entretanto,  se a opção escolhida foi  pelo Comitê Executivo  de TI,  de natureza 

deliberativa, com a representação da área de negócio, Diretorias e área de TI, sem 

a constituição de grupo de trabalho, a sua finalidade deverá ser a de determinar 

prioridades dos programas de investimentos em TI em linha com as estratégias e 

prioridades do negócio; monitorar o estado atual dos projetos e resolver conflitos 

de recursos; e, por fim,  monitorar níveis de serviço e suas melhorias (Cobit 4.1, 

PO4.3).  

Se a  escolha  foi  por  esta  opção,  porém com grupos  de  trabalhos,  então,  sua 

finalidade  deverá  contemplar  também  deliberações  sobre  políticas,  diretrizes, 

planejamento  e  ações  relativas  à  Tecnologia  da  Informação,  no  âmbito  da 

administração do órgão nos mais diversos assuntos de TI.

5.3 Competências do Comitê de TI
1) Comitê Estratégico de TI

As competências do Comitê Estratégico de TI devem está relacionadas à 

sua  finalidade de existência, quer ele seja de natureza deliberativa, quer 

seja consultiva. 

Portanto,  para  assegurar  que  a  governança  de  TI  seja  devidamente 

considerada como parte da governança corporativa, o Comitê tem de ter 

competência para promover o alinhamento entre as estratégias de negócio 

e da área de TI;

Bem  como,  para  que  o  Comitê  de  TI  possa  aconselhar  sobre  o 

direcionamento estratégico, ele terá de ter competência para apoiar a alta 

direção nos assuntos referentes ao negócio e a área de TI; e, por fim,
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Para  que  o  Comitê  Estratégico  de  TI  tenha  condições  de  analisar  os 

principais  investimentos,  em  nome  de  toda  a  Direção,  ele  deverá  ter 

competência  para  estabelecer  políticas  de  minimização  de  riscos,  de 

priorização e distribuição dos recursos orçamentários.  (Cobit 4.1, PO4.2).

2) Comitê Executivo de TI

Igualmentemente, as competências do Comitê Executivo de TI devem está 

relacionadas  à  finalidade  da  sua  criação,  mesmo  que  tenha  natureza 

deliberativa ou consultiva.

Não obstante, para que ele determine sobre prioridades dos programas de 

investimentos em TI em linha com as estratégias e prioridades do negócio, 

esta instância deverá ter competência para:

a) elaborar/aprovar o Plano Diretor de TI (PDTI);

b)  estabelecer  e  propor  Plano  de  Investimento  para  a  área  de 

Tecnologia da Informação 

c) monitorar  os  valores  definidos no orçamento  para  o  conjunto  das 

secretarias,  diretorias  e  demais  unidades  do  órgão  relacionados  à 

Tecnologia da Informação, de tal forma que o seu uso seja de forma 

mais racional e eficaz, evitando investimentos desnecessários.

Ainda  mais,  para  que  o  Comitê  possa  monitorar  o  estado  atual  dos 

projetos e resolver conflitos de recursos, ele deverá ter competência para:

a)  definir prioridades na formulação e execução de planos e projetos 

relacionados à Tecnologia da Informação;

b)  estabelecer  e  propor  plano  de  investimento  para  a  área  de 

Tecnologia da Informação, inclusive quanto a aquisições de hardware e 

software;

c)  recomendar  adoção  de  metodologias  de  desenvolvimento  de 

sistemas e inventário dos principais sistemas e base de dados.

Para  que  o  Comitê  seja  capaz  de  monitorar  níveis  de  serviço  e  suas 

melhorias, deverá possuir entre suas competências:  (Cobit 4.1, PO4.3).  
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a) formular, implementar e monitorar o processo de gestão de contratos 

de TI;

b) implementar o gerenciamento do processo de contratações de bens 

e serviços de TI, com seus respectivos níveis de acordos de nível de 

serviço, aderindo ao que determina à Instrução Normativa nº 04/2010, 

da SLTI;

5.4 Composição do Comitê de TI

1) Comitê Estratégico de TI
O Comitê Estratégico de TI deverá ser composto pelos representantes da alta 

administração em nível de diretoria mais o representante da área de TI – 

Diretor de TI.

2) Comitê Executivo de TI

Já o Comitê Executivo de TI deverá ter em sua composição representantes 

da área de negócio, Diretorias Executivas mais a área de TI, representada 

pelo Diretor de TI.

Para  os  dois  tipos  de  Comitês  de  TI  deverá  ser  designado  titulares  e 

suplentes, que deverão ser indicados e designados pelo dirigente do órgão 

que representam.

Em caso de substituição dos membros do Comitê, o dirigente do órgão deve 

comunicar, oficialmente, à presidência do Comitê (Secretário Executivo).  

Nos casos em que, iniciada a reunião do Comitê de TI, houver a necessidade 

do presidente se ausentar-se, ele deverá indicar outro membro, com poder de 

decisão, para dirigir os trabalhos.

Será necessário definir uma secretaria do Comitê de TI,  para as questões 

administrativas envolvidas nas reuniões do Comitê, tais como elaboração da 

ata  de  reunião,  convocação  das  reuniões,  condução  dos  trabalhos  que 

necessitam de redigir recomendações, moções, planos de trabalho, etc.
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5.5 Das atribuições dos membros do Comitê de TI

Além da definição da composição do Comitê, faz-se necessário, também, o 

detalhamento das atribuições de seus membros.  Como exemplo,  podemos 

citar algumas funções, tais como:

Ao Presidente, na figura do Secretário Executivo, cabe:

I – coordenar, orientar e supervisionar as atividades do Comitê de TI;

II  –  convocar,  abrir,  presidir,  suspender,  prorrogar  e  encerrar  as  reuniões 

ordinárias e extraordinárias;

III – convidar participantes para as reuniões pessoas físicas ou jurídicas que 

possam contribuir para o esclarecimentos de assuntos;

IV – instituir grupos de trabalho para tratar de assuntos específicos de TI;

V – proferir voto de desempate em processo decisório;

VI – assinar resoluções deliberadas no Comitê;

VII – apresentar as decisões tomadas em ad referendum ao Comitê;

VIII – decidir questões de ordem.

Ao Secretário do Comitê de TI, cabe:

I  –  auxiliar  o  Presidente  na  coordenação,  orientação  e  supervisão  das 

atividades do Comitê e TI;

II – propor calendário de reuniões;

III – elaborar e apresentar a pauta da reunião;

IV – organizar e distribuir documentos correlatos à pauta da reunião;

V – encaminhar minutas de resoluções do Comitê de TI à consultoria jurídica;

VI – lavrar as resoluções e atas da reuniões e encaminhá-las ao presidente e 

demais representantes;

VII – organizar, manter e disponibilizar os documentos correlatos ao Comitê 

de TI.

Aos Representantes titulares, cabe:
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I – representar seu departamento nas reuniões ordinárias e extraordinárias 

do Comitê de TI;

II – aprovar o calendário de reuniões;

III – analisar, debater e votar as matérias em deliberações;

IV – revisar as minutas de documentos apresentar ao Comitê de TI;

VI – propor inclusão de matérias de interesse do departamento na pauta de 

reunião;

VII  –  solicitar  ao  Secretário  do  Comitê  e  TI  informações  e  documentos 

necessários ao desempenho das atividades junto ao Comitê;

VIII – assinar as resoluções e as atas das reuniões;

IX – propor a realização de reunião extraordinárias;

X – cumprir e fazer cumprir as decisões do Comitê de TI.

5.6 Das reuniões do Comitê de TI

Para que o Comitê de TI  tenha um funcionamento  adequado,  deverá ser 

definida como e quando ocorrerão as reuniões, para que a deliberação dos 

assuntos ocorram.

5.6.1 Periodicidade das reuniões
Outra  coisa  que  precisa  ser  definida  é  a  periodicidade  das  reuniões  do 

Comitê de TI, as quais poderão ser de maneira ordinárias – estas deverão 

ser convocadas pelo presidente, com ocorrências mensais; e extraordinárias 

–  convocadas  pelo  presidente  ou  por  maioria  absoluta  dos  membros, 

mediante necessidade.

5.6.2 Representatividade nas reuniões

Além da definição da periodicidade das reuniões, a sua representatividade 

também deve ser definida para o bom funcionamento do Comitê de TI.  É 

aconselhável que seja definido um quorum mínimo para o início da reunião 
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bem como serão as deliberações, se por maioria absoluta, maioria simples, 

ou maioria relativa.

Cabe ressaltar, que a ausência do representante titular deverá ser sanada 

com  a  presença  do  seu  suplente,  que  deverá  ter  poder  decisório  para 

julgamento dos assuntos deliberados.

5.6.3 Convocação, pauta, deliberações e ata

Para dar seguimento às reuniões do Comitê de TI, deve-se ter a pauta da 

reunião definida anteriormente, bem como deve acontecer a convocação de 

todos os membros para a reunião.

É importante definir como serão as deliberações, que poderão ser por meio 

de  votação  realizada  em processo  nominal  e  aberto.  Essas  deliberações 

deverão ser aprovadas por maioria absoluta.

Todas  as  reuniões,  quer  sejam ordinárias  ou  extraordinárias,  deverão  ser 

registradas  em ata  e  publicadas  de  alguma  forma,  dando  publicidade  às 

atividades e os resultados do funcionamento do Comitê de TI.

5.6.4 Grupos de Trabalhos

Tanto o Comitê Estratégico de TI quanto o Comitê Executivo  de TI poderá 

criar grupos de trabalho para estudo e análise de matérias específicas. 

Para esses grupos de trabalhos deverá ser escolhido um coordenador entre 

os integrantes do Comitê de TI para conduzir as atividades. 

É importante que o Comitê de TI defina o prazo de conclusão e abrangência 

dos trabalhos do grupo, bem como quem poderá participar do grupo, pessoas 

físicas  e  jurídicas,  que  poderão  contribuir  com  as  atividades  do  grupo, 

mediante convite do Presidente do Comitê de TI.
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6. RESPONSABILIZAÇÃO PELAS DECISÕES 

Tudo que é decidido no Comitê de TI,  que tenha relação com à aprovação de 

projetos,  distribuição  de  recursos  orçamentários,  contratações  de  serviços  e 

soluções de TI, análise de investimentos em TI e outros requer responsabilização 

pelas ações provenientes das tomadas de decisão.

Isso nos remete ao quadro (Figura 6) de responsabilização pelas decisões.

É importante que as decisões tomadas no Comitê de TI seja do tipo apresentada 

pelo arquétipo duopólio (Figura 6), isso reforça a importância da representação das 

áreas de TI e negócio neste Comitê. Daí, também, a relevância deste Comitê de TI 

ter a natureza deliberativa, apesar da possibilidade dele ser consultivo em alguns 

casos,  pois as decisões relativas à TI poderão ser deliberadas e aprovadas pela  

área de negócio e TI conjuntamente.

Para que a tomada de decisão seja realizada por este arquétipo é importante que 

os membros do Comitê de TI saibam o seu papel, as suas atribuições e de qual 

assunto terá poder decisório. As áreas que estarão representadas no Comitê de TI  

deverão compor um quadro de atividades e responsabilidades (Figura 7), no qual os 

representantes das áreas de negócio e TI deverão ter as suas responsabilidades 

especificadas para identificação do poder de decisão que cada um terá.
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 Figura 6: Responsabilidade pelas decisões (Weill e Ross, 2004)

Arquétipo Quem toma ou influencia a decisão

Monarquia de 
negócio

Dirigentes de 1º escalão, individualmente ou em grupo, com ou sem a 
participação do Diretor de TI.

Monarquia de TI Gerentes de TI, individualmente ou em grupo.

Federativo Dirigentes de 1º escalão, juntamente com pelo menos um outro grupo 
de gerentes.

Duopólio Gerentes de TI, juntamente com pelo menos um outro grupo (dirigentes 
ou gerentes de negócio)

Feudal Gerentes das áreas de negócio, responsáveis por processos ou seus 
prepostos, individualmente

Anarquia Cada gerente ou usuário final, individualmente



6.1 Item crítico para a tomada de decisão
Um dos pontos críticos para a tomada de decisão é a análise de investimento, que 

deve ser feita com o objetivo de criar valor para a organização.

Criar valor significa, de maneira simplificada, produzir algo que vale mais do que o 

valor dos recursos utilizados na sua confecção. E a agregação de valor acontece 

quando há um pagamento além do valor dos custos. Portanto, espera-se, ao se 

realizar um investimento, a recuperação do valor investido, mais uma rentabilidade 

em determinado prazo.
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 Figura 7: Responsabilidade pelas atividades  

RESPONSABILIDADE 
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Presidir as reuniões do Comitê de TI Presidente do Comitê – Secretário Executivo  

Distribuição dos recursos de TI SPOA, representantes área de TI e negócio

Análise Investimentos em TI SPOA / representante da área de TI / representantes da 
área de negócio

Gestão de portfólio (TI e negócio) Representante da área de negócio e TI

Elaboração e aprovação do PDTI Todos os membros do Comitê de TI

Secretariado do Comitê Membro escolhido pelo presidente do Comitê de TI

Elaboração do Plano Diretor de TI Representante da área de TI

Contratações de TI Representantes da área de TI e negócio

Priorização de projetos de Ti e negócio Representantes da área de negócio e TI

Propor alterações no RI do Comitê Presidente do Comitê – Secretário Executivo 



7. MODELO OPERACIONAL DO COMITÊ DE TI
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8. FUNCIONALIDADES DO COMITÊ DE TI

O  Comitê  de  Tecnologia  da  Informação  possui  uma  função  muito  importante  no 

processo de estruturação da governança de TI em uma instituição. Por isso, é salutar 

a preocupação pela instituição dele, bem como o seu pleno funcionamento.

Dentre as funções relevantes que esta instância deve exercer, destacam-se: 

a) promover o relacionamento da TI com a área de negócio; 

b) promover o alinhamento das estratégias de negócio e TI; 

c) servir de base para a priorização dos projetos corporativos e departamentais da 

organização; e

d) servir de uma base para que a distribuição dos recursos de TI seja feita de 

maneira coerente e com foco.

Na figura 8 vemos a disposição de alguns desses itens citados, na qual verificamos o 

Comitê de TI como a base para o relacionamento de TI e negócio e o alinhamento 

das estratégias. 

Um dos grandes desafios hoje vivido pelas organizações é o fator comunicação. Para 

que o relacionamento da TI e área de negócio ocorra é de suma importância ter um 

ator que desenvolva o papel de tradutor de linguagens das áreas de negócio e TI. 

Se  a  comunicação  de  ambas  as  áreas  for  trabalhada  de  maneira  correta,  com 

certeza, o fator alinhamento estratégico será beneficiado, pois o relacionamento entre 

elas será facilitado por causa da comunicação. 
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Figura 8: Modelo de Alinhamento 
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Por  isso,  é  recomendável  que  tenha  uma  pessoal  com  o  perfil  de  tradutor  da 

linguagem, intercambiando a área de negócio e TI e traduzindo as decisões para uma 

linguagem que atenda às duas áreas.

Se houver um relacionamento adequado entre as duas áreas facilitará também as 

tomadas de decisões acerca dos projetos da instituição, que deverão estar alinhados 

ao  Planejamento  Plurianual  (PPA)  da  organização,  atrelados,  ainda,  às  Leis  de 

Diretrizes Orçamentárias (LOA). 

O responsável por fazer o relacionamento entre as áreas de negócio e TI acontecer 

precisa também conhecer de planejamento orçamentário para auxiliar na distribuição 

orçamentária dos projetos, bem como deverá entender de riscos de projetos, para 

analisar o impacto nas ações e decisões que deverão restringir  gastos em TI  em 

detrimento aos gastos prioritários do negócio e vice-versa.

8.1 FUNÇÕES DO COMITÊ DE TI PARA A ÁREA DE NEGÓCIO

O Comitê de TI é uma base para a aprovação e priorização dos investimentos da 

área de negócio e dos projetos que deverão constar do planejamento estratégico 

institucional (PEI) e que deverão está alinhados com o PPA.

8.1.1 Planejamento Estratégico Institucional (PEI)

Após  a  elaboração  do  planejamento  estratégico  institucional  pela  equipe 

responsável  por  fazê-lo,  fase  em  que  se  recomenda  a  participação  da  alta 

administração  no processo, faz-se necessário que as metas estabelecidas nele 

estejam em consonância com os projetos corporativos institucionais.

Tais metas deverão ser acompanhadas e monitoradas por uma equipe que tenha 

um perfil voltado para estratégias de negócio e com condições para definir um 

painel  de  acompanhamento  –  darshboard  –  das  metas  e  indicadores 

estabelecidos.

8.1.2 Projetos Corporativos Institucionais

Entende-se por projetos corporativos aqueles que contribuem diretamente para 

o  alcance  dos  objetivos  estratégicos,  definidos  pela  alta  administração  no 
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contexto do planejamento estratégico institucional, e em consonância com a sua 

missão, ou que visem ao atendimento de expressa determinação legal.

Estes  projetos  devem  constar  do  planejamento  estratégico  institucional  e 

deverão ser entendidos como necessários e, até mesmo, prioritários, em alguns 

casos, pela alta administração. Neste caso, eles precisarão está alinhados com 

as  metas  definidas  no  planejamento  estratégico  institucional  e  deverão  ser 

acompanhados e monitorados para o alcance dos objetivos preestabelecidos.

8.1.3 Priorização dos Projetos Corporativos 

Uma vez que os projetos corporativos foram contemplados no planejamento 

estratégico institucional, eles deverão passar por um priorização, a qual deverá 

ser  realizada  pela  alta  administração,  que  consiste  em se  estabelecer  qual 

dentre os vários projetos apresentados tem maior significância para o negócio, 

qual deles poderá causar impacto no negócio se ele não for realizado.

Portanto, esta fase é de suma importância e não deve ser desprezada, pois o 

sucesso  da  realização  dos  projetos,  bem  como  do  acompanhamento  da 

estratégia  do  negócio,  dependerá  de  quão  bem  feita  for  a  priorização  dos 

projetos corporativos e ela está diretamente relacionada à gestão do portfólio 

de projetos organizacionais.

Esta priorização deve ocorrer partindo do princípio da existência de uma escala 

de critérios de seleção, tais como:

1) Projetos alinhados aos princípios corporativos e objetivos de negócios da 

organização;

2) Temas dos projetos alinhados aos programas do governo.

3) Projetos selecionados como prioritários pela alta administração.

4) Prazos dos projetos que correspondam ao planejamento orçamentário 

anual ou plurianual da organização.

5)  Projetos  novos  que  estejam  relacionados  às  metas  definidas  no 

planejamento estratégico institucional. 
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8.1.4 Distribuição dos Recursos Orçamentários 

Com  a  definição  dos  critérios  de  seleção  estabelecida,  partir-se-á  para  a 

priorização  dos  projetos  corporativos  considerando,  principalmente,  o 

alinhamento  desses  projetos  com  as  metas  organizacionais  definidas  no 

planejamento estratégico, para facilitar, inclusive, a distribuição orçamentária, 

que  deverá  ser  realizada  considerando  a  classificação  de  prioridades 

alcançada. 

Nesta fase deve ser considerada o que é mais prioritário para a organização, e 

deve-se utilizar para tanto alguns critérios para facilitar o processo, tais como:

1)  Tema  do  projeto:  tema  do  projeto  alinhado  aos  temas  prioritários  das 

unidades organizacionais – departamentos –  responsáveis pela decisão e 

aplicação do investimento social privado.

2) Qualidade do projeto:  descrição dos objetivos,  atividades,  resultados e 

impactos.

3) Importância do projeto:  avaliação do projeto frente às necessidades da 

organização;

4) Relevância dos impactos:  avaliação dos impactos planejados frente às 

necessidades das unidades organizacionais;

5) Capacidade de implementação do projeto pela organização:  avaliação 

do histórico da organização e suas habilidades de gestão de projetos. 

6) Capacidade de monitoramento do projeto:  avaliação dos indicadores e 

ferramentas para monitoramento presentes no projeto.

7) Pluralidade de projetos:  limite de investimento em projetos simultâneos 

da organização.

Deve-se destacar a diferença existente entre critérios de seleção e critérios 
de  priorização;  enquanto  a  primeira  foca  nos  assuntos  que  são  mais 

relevantes para a organização desenvolver algum projeto; a segunda, está 

voltada para aqueles que darão um maior retorno ou um retorno mais rápido 

para a instituição.
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8.2 FUNÇÕES DO COMITÊ DE TI PARA A ÁREA DE TI

O Comitê de TI serve como base para a aprovação do Plano Diretor de TI (PDTI) e 

priorização dos projetos de TI, que deverão constar deste plano e do planejamento 

da contratação de serviços e soluções de TI (IN 04/2010).

8.2.1 Plano Diretor de TI (PDTI) 

O PDTI é um documento elaborado pelo órgão, o qual deve ser produzido pelo 

Comitê de TI, ou por quem o Comitê designar, com auxílio da área de TI, e deverá 

ser  assinado  pela  autoridade  máxima do  órgão  ou  pelo  presidente  do  referido 

Comitê. 

Este  documento  tem  como  tópicos  assuntos  relacionados  à  diretrizes 

organizacionais para a área de TI nos seus diferentes tipos de projetos, abordando 

sempre, com ênfase, a estratégia para a área de TI do órgão.

Tem como objetivo contemplar às áreas focos consideradas indispensáveis para 

um planejamento  de  TI,  quais  sejam:  definição  da  visão  organizacional  e  sua 

missão, levantamento das necessidades da instituições, os objetivos estratégicos, 

a  definição  da  matriz  SWOT –  para  identificação  dos  pontos  fortes  e  as 

oportunidades, as fraquezas e as ameaças da TI organizacional; bem como o plano 

de metas e ações, bem como o plano de investimentos e a proposta orçamentária. 

Além disso, o PDTI deve está alinhamento com a estratégia organizacional.

Fora este  primeiro alinhamento,  o  PDTI  deve está  em sintonia  também com a 

Estratégia Geral de TI (EGTI) 2011-2012 e o planejamento da contratação de bens 

e serviços de TI do órgão, conforme determina a Instrução Normativa (IN) 04/2010. 

(Figura 9).
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Figura 9: Projetos constantes dos planejamentos devem estar alinhados (IN 04/2010)

artigo  4º 

art. 2º, XXII e 3º

Planejamento da Contratação

Planejamento Diretor de TI

Planejamento Estratégico da organização e de TI

artigos 9º a 19



Para um maior entendimento de como o PDTI pode ser elaborado e aprovado pelo 

Comitê de TI, seguem os fluxos macro do processo (Figuras 10 e 11):
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Figura 10: Fluxo do processo de preparação do PDTI, no qual a definição de vigência, escolha da equipe de elaboração e aprovação do plano de trabalho ocorre no Comitê 
de TI.



Figura 11: Fluxo do diagnóstico do PDTI, no qual a aprovação do relatório do resultados do PDTI anterior e do inventário de necessidades ocorrem no 
Comitê de TI.



8.2.2 Projetos Departamentais de TI 

Qualquer projeto iniciado ou patrocinado pelo departamento de TI do órgão faz 

parte da gama de projetos departamentais de TI.

Devido a grande  dificuldade existente quando se avalia um grande conjunto de 

projetos,  normalmente  se  define  rapidamente  a  prioridade  de  cada  um  deles, 

especialmente na área de tecnologia da informação, onde muitos projetos têm sido 

iniciados para dar suporte aos objetivos estratégicos do negócio. Portanto, é muito 

importante adotar um método simples e efetivo na definição de uma lista priorizada 

de projetos a executar.

É recomendável que a priorização dos projetos de TI seja começada pela seleção 

dos projetos de maior relevância e impacto para a organização, na qual se deve 

considerar, simultaneamente, aspectos relacionados à eficiência (uso dos recursos) 

e  à  eficácia  (obtenção  de  resultados para  a  organização),  além da  análise  de 

riscos.

8.2.3 Priorização dos Projetos de TI

A escolha  pessoal  –  filling –   nem sempre  é  um critério  adequado  para  esta 

classificação.  Os  métodos  de  priorização  de  projetos devem possibilitar  uma 

maior aderência à estratégia da organização, o que será relevante para o sucesso 

do gerenciamento do uso da tecnologia nas organizações (VASCONCELLOS  e 

ANDRADE, 1995), pois permite a utilização da tecnologia de forma a viabilizar a 

estratégia global da organização.

As técnicas de seleção e priorização de projetos devem ser adequadas à análise 

comparativa de uma quantidade de projetos. Portanto, deve-se utilizar um método 

de priorização de Projetos de TI para se criar, selecionar e priorizar  os projetos dos 

portfólios existentes na área de TI da organização. 

8.2.3.1 O problema da Administração do Portfólio de Projetos
A administração  de  um portfólio  de  projetos  é  um processo  de  decisão 

dinâmico  através  da  qual  uma  lista  de  projetos  para  novos  produtos  – 
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conforme  a  necessidade  da  organização  –  deve  ser  constantemente 

atualizada e revisada. 

Sendo assim, novos projetos são avaliados, selecionados e priorizados, e 

projetos existentes podem ser acelerados, eliminados e retirados da lista de 

prioridades, bem como os recursos destes projetos podem ser alocados e 

realocados para projetos ativos. 

A demanda  por  recursos  é  maior  do  que  a  sua  disponibilidade,  daí  a 

importância  de  se  priorizar,  dentro  do  portfólio,  quais  projetos  serão 

empreendidos e em que sequência deverão ser iniciados, para que haja 

repasse  dos  investimentos  disponíveis  pela  área  responsável  pela 

distribuição dos recursos.

O método de  priorização de projetos de TI  deve contemplar  algumas 

necessidades das organizações:

1) a estratégia da organização precisa ser considerada e refletida na 

lista de prioridades dos projetos;

2) a importância de cada projeto deve ser explicitada de forma clara, 

pois  o  nível  de  esforço  para  o  gerenciamento  do  projeto  deve  ser 

proporcional à sua prioridade estratégica;

3) o processo de priorização precisa ser flexível e refletir o dinamismo 

das mudanças nos planos e planejamento da organização;

4)  o  processo  de  priorização  deve  ser  simples  e  rápido,  a  fim  de 

viabilizar sua utilização com grande volume de projetos; 

5)  o  processo  de  priorização  deve  permitir  ao  gestor  do  negócio 

priorizar  projetos  independentemente  da  avaliação  técnica  de  seus 

fornecedores internos ou externos;

6)  as  sinergias  positivas  e  negativas  entre  os  projetos  devem  ser 

consideradas.

8.2.3.2 Técnicas de avaliação de projetos de TI

Para uma boa avaliação de projetos de TI é preciso definir os contornos da 
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etapa  de  priorização  no  modelo  de  portfólio  de  projetos.  Para  isso,  as 

técnicas  normalmente  discutidas  (MORAES  FILHO  e WEINBERG,  2000) 

para a seleção e priorização de projetos dividem-se em três categorias: 

a) qualitativas (informação menos aperfeiçoada e foco de análise mais 

amplo;

b) semi-quantitativas;

c) quantitativas (informação mais aperfeiçoada e foco de análise mais 

estreito).

A aplicação  de  cada  uma  dessas  categorias  dependerá,  em  grande 

parte, do estágio de maturidade em que estiverem os projetos a serem 

analisados,  a  quantidade  e  a  qualidade  das  informações  disponíveis 

sobre eles.

Ao  lançar  mão  dos  critérios  para  seleção  de  projetos,  ganha-se 

destaques os que se seguem: (KRUGLIANSKAS, 1987)

a) compatibilidade do projeto com a estratégia global da empresa;

b) identificação do projeto suas respectivas necessidade de mercado;

c) potencialidade de retorno, em termos de receita;

d)  possibilidade  do  projeto  proporcionar  à  organização  vantagens 

competitivas.

É  importante  observar  que  há  uma  classificação  (GIBSON,  citado  por 

MORAES FILHO e WEINBERG, 2000) que parte das técnicas puramente 

intuitivas e das altamente quantitativas e analíticas, como por exemplo:

a) ordenamento – comparação dos projetos aos pares, de forma intuitiva. 

b) pontuação (“scoring”) – utiliza-se um conjunto de critérios explícitos 

com ou sem ponderação. Os projetos são classificados segundo o total 

de pontos obtidos somando-se as notas em todos os critérios.

c) análise de risco – uso de índices de probabilidade para apuração do 

risco  (técnico,  comercial  e  econômico)  do  projeto  em  relação  ao 

quociente benefício/custo.

d)  pontuação  por  índices  econômicos  –  utiliza-se  índices  como  TIR 
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(Taxa Interna de Retorno), VPL (Valor Presente Líquido), VPLU (Valor 

Presente  Unitário),  Payback (Tempo  de  retorno  do  investimento), 

Relação Benefício-Custo, etc. calculados a partir do fluxo de caixa de 
cada projeto. 

e) métodos formais de otimização – utiliza-se rotinas de programação 

linear ou similares para selecionar a alternativa de projeto que maximiza 

uma função lucro a partir de modelos de cada projeto.

8.2.3.3 Priorização estratégica de projetos de TI

Para  a  realização  de  uma  boa  priorização  de  projetos  de  TI,  deve-se 

considerar as definições do planejamento estratégico: visão, missão, análise 

de ambiente, objetivos e estratégias. 

No caso de tecnologia da informação, os projetos realizados também devem 

ser decorrentes de um desdobramento da definição da estratégia. A visão 
deverá ser alcançada através da execução efetiva da missão, a qual será 

possível  através  da  implementação  das  estratégias e  do  alcance  dos 

objetivos estratégicos propostos, os quais dependem dos fatores críticos 

identificados para o seu sucesso.

MAXIMIANO  (1997:20)  define  projetos  como  sendo:  “empreendimentos 

finitos, que têm objetivos claramente definidos em função de um problema, 

oportunidade ou interesse de uma pessoa ou organização”. 

Para se definir quais são os projetos mais prioritários para uma instituição, 

é importante que os seus objetivos, interesses e oportunidades atendidas 

em  cada  projeto  sejam  explicitados  e  confrontados  com  os  objetivos, 

interesses e  oportunidades do negócio  da  organização,  a  fim de se 

definir, através desta análise, sua importância estratégica.

Porém, não basta a  definição clara da importância estratégica de um 

projeto para garantir que as técnicas mais adequadas ao seu gerenciamento 

sejam  escolhidas,  pois  o  outro  fator  fundamental  nesta  análise  é  a 

complexidade  do  projeto,  que  exigirá  controles  e  frequências  de 

acompanhamento muito diferentes de projetos simples.
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Na  Figura  12  vemos  quatro  quadrantes  definidos  para  a  aplicação  dos 

vetores:  Importância estratégica e Complexidade do projeto.

1)  Projetos  do  tipo  A –  são  aqueles  com  alta  importância  e 

complexidade,  nos  quais  estarão  os  maiores  desafios  em termos  de 

transformação organizacional.

2) Projetos do tipo B – são altamente importantes, porém, com menor 

complexidade de execução. São projetos que podem  agregar valor à 

organização com um nível menor de esforço.

3)  Projetos  do tipo C –  projetos  altamente  complexos  e  sem muita 

importância estratégica para a organização. Situam-se aqui os projetos 

com viabilidade econômica baixa ou inexistente, como os iniciados por 

exigência legal, por exemplo.

4) Projetos do tipo D – São iniciativas ou ideias de menor importância 

transformadas  em projetos  e  estacionadas  no  portfólio  de  projetos  à 

espera da disponibilidade de recursos ou de oportunidades técnicas para 

sua realização.

8.2.4 Distribuição dos Recursos de TI

Para  se  realizar  a  distribuição  dos  recursos  de  TI  deve-se  considerar  alguns 

passos importantes. Para não falharmos na passada, precisamos nos fundamentar 

primeiro, reconhecendo com o quê, verdadeiramente, devemos gastar os recursos 
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Figura 12: Tipos de projetos segundo a sua importância e complexidade.
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destinados aos projetos de TI.

Não obstante, cabe uma reflexão do que seria gerenciar os investimentos de TI: 

“Estabelecer  e  manter  uma  estrutura  para  gerenciar  os  programas  de 

investimentos  em  TI  que  contemple  custos,  benefícios,  prioridade  dentro  do 

orçamento,  um processo formal  de definição orçamentária  e gerenciamento de 

acordo com o orçamento. 

As partes interessadas são consultadas para identificar e controlar os custos totais 

e os benefícios dentro dos contextos estratégicos e táticos da TI e as ações de 

correção quando necessárias são iniciadas. 

O processo promove a parceria entre a TI e as partes interessadas do negócio,  

permite o uso eficaz e eficiente dos recursos de TI, provê transparência, atribui 

responsabilidade pelo custo total de propriedade (TCO, Total Cost of Ownership), 

realização dos benefícios do negócio e do retorno sobre os investimentos em TI.

(Cobit 4.1 – PO5)”.

Desta  definição  podemos  tirar  vários  princípios  importantes  para  uma  boa 

distribuição  de  recursos  financeiros,  porém,  destacam-se  dois  dentre  os 

apresentados:  ter um  processo  formal  de  definição  orçamentária  e 
gerenciamento de acordo com o orçamento  e gerenciar  os programas de 
investimentos em TI . 

Estas são a base para que a distribuição dos recursos de TI ocorra de maneira 

sincronizada com o planejamento estratégico institucional  e planejamento de TI 

(PDTI).

Para melhor entendimento e ampliação da visão do gerenciamento dos recursos 

orçamentários de TI, faz-se necessária a explicação destes dois pilares:

1)  Ter  um  processo  formal  de  definição  orçamentária  e 
gerenciamento de acordo com o orçamento

Os gastos com TI não devem ocorrer à medida que surge a necessidade. Bem 

como acontece no planejamento plurianual do governo (PPA), com definições dos 

programas, atividades e ações que deverão ser contempladas ao longo dos quatro 

anos de duração do planejamento orçamentário, assim, também, deve ocorrer com 

o planejamento orçamentário de TI.
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Devendo este, portanto, está atrelado aos objetivos estratégicos, às metas e os 

projetos do planejamento estratégico da instituição, que por sua vez deverão está 

em  sincronia,  também,  ao  que  foi  determinado  no  PPA  e  nos  planos  e 

planejamentos de TI do órgão.

Far-se-á necessário definir um processo orçamentário para os gastos com TI, com 

levantamento de projetos e definição de cronogramas de gastos, os quais deverão 

ser gerenciados de acordo com a definição do processo.

2) Gerenciar os programas de investimentos em TI

Não diferentemente, o gerenciamento dos programas de investimentos em TI deve 

seguir um cronograma de distribuição dos recursos de acordo com os programas 

definidos  no  PPA e  os  projetos  dos  planos  e  planejamentos  de  TI.  Deve-se,  

inclusive, ter critérios de validação orçamentária para que não haja fuga do valor 

total do orçamento anual na distribuição orçamentária.

Apenas como exemplo de critérios de validação orçamentária, pode-se citar:

A) O valor do projeto constante do programa não deve ultrapassar 10% do 

valor  total  do  orçamento  anual  da  área  de  TI  responsável  pela  decisão  e 

aplicação do investimento;

B)  O  valor  da  soma  dos  projetos  apresentados  da  área  de  TI  não  deve 

ultrapassar 25% do valor  total  do orçamento anual  da unidade responsável 

pela decisão e aplicação do investimento;

C)  Avaliação  da  natureza  do  investimento  em  TI,  segundo  as  metas 

orçamentárias  definidas pela  área  de TI,  devem se  adequar  ao  padrão  de 

distribuição  orçamentária,  de  acordo  com  a  natureza  do  investimento: 

infraestrutura, contratações de bens e serviços de TI, etc. 

Além da definição de critérios de validação orçamentária, um processo de tomada 

de  decisão  sobre  os  investimentos  de  TI  deve  ser  criado,  destacando  a 

responsabilidade de cada departamento do órgão representado no Comitê de TI, 

bem como a definição do orçamento corporativo para os investimentos em TI e as 

respectivas distribuições orçamentárias entre as unidades.

2.1) Processo  de  acompanhamento  e  monitoramento  dos 
investimentos
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Na  fase  de  priorização  dos  projetos,  deve-se  avaliar  a  capacidade  de 

monitoramento  do  projeto  e  deve  ser  definido  um  plano  de  ação  para  o 

fechamento  do  investimento.  Assim,  o  acompanhamento  será  segundo  um 

cronograma, os objetivos definidos, indicadores e instrumentos de medida que 

deverão está descritos no projeto e acordados no plano de ação.

Alguns mecanismos podem servir de auxílio no acompanhamento de projetos: 

• Lista dos projetos da área de TI com descrição e propósitos;

• Calendário da distribuição dos investimentos de TI;

• Formulário de recebimento dos investimentos de TI, onde conste a análise 

e as repostas aos investimentos;

• Caracterização do foco dos investimentos de TI segundo à necessidade da 

área de TI;

• Definição dos critérios para distribuição dos investimentos de TI, seguindo 

os  princípios  de  escolha  dos  projetos:  seleção  –  fase  eliminatória; 

priorização – fase de classificação; e, por fim, validação orçamentária – 

fase eliminatória;  

• Lista  dos  projetos  que  foram  classificados  pelos  critérios  de  validação 

orçamentária, mas que não se adequaram ao orçamento, para que sejam 

reavaliados na distribuição orçamentária entre outras unidades; 

• Plano de divulgação da decisão sobre os investimentos para que ele seja 

comunicado a todos os públicos internos e externos de forma transparente 

e acessível;

• Definição do plano de ação para cada projeto aprovado, com descrição de 

cronograma  e  responsabilidade  dos  envolvidos  no  projeto.  Este  plano 

deverá conter as ações de avaliação e monitoramento do investimentos 

em TI;

• Resposta estruturada para os projetos que não foram contemplados com o 

investimento, com o resultado de sua avaliação e os pontos de melhoria 

necessários  para  a  sua  potencial  inclusão  na  próxima  programação 

orçamentária.
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• Relatórios  periódicos  sobre  os  investimentos  em  TI,  que  deverão  ser 

divulgados por meio do portal web ou lista de distribuição interna do órgão.

No processo macro a seguir (Figura 13), vemos que o Comitê de TI é o responsável 

pela priorização dos projetos elencados no PDTI do órgão, pelo distribuição orçamentária 

para esses projetos e também pelos riscos envolvidos em cada um deles.
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Figura 13: Fluxo do processo de planejamento do PDTI, no qual ocorre a atualização das diretrizes de priorização de projetos e distribuição orçamentária e os critérios de 
aceitação dos riscos



8.3 ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS 

Análise de investimentos é a situação na qual ocorre inversão de capital de alguma 

forma, podendo ser em um projeto novo, na compra de uma empresa existente etc., 

buscando com isso criação de valor, ou seja, recuperação do valor investido. (MOTTA 

E CALÔBA,2002, p.34) 

Existem vários métodos para se avaliar os investimentos e decidir se eles devem ou 

não ser aceitos, dentre eles, destacam-se alguns, tais como:

1) Período Payback – Pode ser definido, segundo WESTON E BRIGHAM 

(2000, p.531), como o número esperado de anos para recuperar o valor do 

investimento. É o primeiro método formal utilizado para avaliar projetos. É o 

tempo de recuperação do investimento. Pode ser calculado pela razão entre 

investimentos e receitas, (MOTTA, 2002). 

De  modo  geral,  quanto  mais  alongado  o  prazo  de  payback,  menos 

interessante  ele  se  torna.  “O processo  é  simples  –  somam-se  os  fluxos 

futuros de caixa para cada ano até que o custo inicial do projeto de capital 

seja pelo menos coberto.” (WESTON et all, 2000). 

2) Payback  Descontado –  É  uma  variante  do  método  já  descrito 

anteriormente. A diferença se constitui no fato de ser calculado a partir de 

fluxos de caixa  descontados,  ou seja,  os fluxos de caixa  esperados são 

descontados pelo custo de capital do projeto. (WESTON, et all 2000).

Deve-se reduzir  os pagamentos futuros pelo seu custo de capital,  pois o 

valor do dinheiro se desvaloriza no tempo e, o que se vai ganhar no futuro, 

terá menos valor que o dinheiro de hoje.

3) Valor Presente Líquido (VLP) –  Que também depende das técnicas 

de fluxo de caixa descontado (FCD). Para WESTON E BRIGHAM (2000, p. 

533):

“VPL é um método de avaliação das propostas de investimento de capital 

em que se encontra o valor presente dos fluxos de caixa futuros líquidos, 

descontados ao custo de capital da empresa ou à taxa de retorno exigida.”

E técnicas de FCD:
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“São  métodos  para  avaliar  propostas  de  investimento  que  utilizam  os 

conceitos de valor do dinheiro no tempo; dois desses são o valor presente 

líquido e a taxa interna de retorno.”

Um  VPL  igual  a  zero  significa  que  os  fluxos  de  caixa  do  projeto  são 

suficientes apenas para restituir o capital investido. Se o VPL for positivo, 

está gerando mais caixa do que é necessário, proporcionando maior retorno.

O  VPL  e  o  Payback  Descontado  são  a  mesma  idéia,  com  respostas 

ligeiramente diferentes. O Payback Descontado é um período de tempo, e o 

VPL é a quantia final que se obteve adicionando a todos os fluxos de caixa 

descontados.  Se  o  VPL é  positivo,  então  o  projeto  é  aprovado.  Tendo 

resultado  positivo,  ele  mostra  que  se  está  fazendo  mais  dinheiro  no 

investimento do que se gastando no custo de capital.

Se o VPL é negativo, então, o projeto não é aprovado, está pagando mais 

com juros sobre o dinheiro emprestado do que obtendo com o projeto.

4) Taxa Interna de Retorno (TIR) – É um índice relativo, que só pode ser 

considerado interessante, se houver uma coincidência de valores com a taxa 

mínima de atratividade (TMA), ou seja, TIR = TMA. (SOUZA E CLEMENTE, 

2001).

A TMA – Taxa Mínima de Atratividade, é “a melhor taxa, com baixo grau de 

risco,  disponível  para  aplicação  do  capital  em  análise”  (SOUZA  E 

CLEMENTE,  2001).  Essa  taxa  é  calculada  por  meio  das  taxas  de  juros 

praticadas no mercado (como SELIC, TBF etc).

Conforme WESTON E BRIGHAM (2000, p. 536), a TIR pode ser definida 

como a “taxa de desconto que iguala o valor presente das entradas de caixa 

esperadas de um projeto ao valor presente de suas saídas esperadas de 

caixa:

VPL (Entradas de caixa) = VPL (Saídas de caixa)”

A Taxa Interna de Retorno é o percentual de retorno obtido sobre o saldo 

investido e ainda não recuperado em um projeto de investimento. É a taxa 

de juros que torna o valor presente das entradas de caixa igual ao valor 

presente das saídas de caixa do projeto de investimento.
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A Taxa Interna de Retorno de um investimento pode ser:

–  Maior  do  que  a  TMA:  significa  que  o  investimento  é  economicamente 

atrativo.;

–  Igual  à  TMA:  o  investimento  está  economicamente  numa  situação  de 

indiferença.

– Menor do que a TMA: o investimento não é economicamente atrativo, pois 

seu retorno é superado pelo retorno de um investimento sem risco.

Entre vários investimentos,  o  melhor  será aquele que tiver  a  maior  Taxa 

Interna de Retorno, ou seja, a TIR é o lucro que se obteve ao investir num 

certo projeto, é uma porcentagem.

5) Taxa Interna de Retorno Modificada (TIRM) – A TIRM foi elaborada como 

sendo um avaliador percentual melhor do que a TIR regular, constituindo-se 

em  um  melhor  indicador  da  lucratividade  relativa,  ela  é  definida  pela 

seguinte fórmula, segundo WESTON E BRIGHAM (2000):

Valor Presente dos Custos = Valor Presente do Valor Terminal

O  valor  Terminal  se  refere  ao  valor  futuro  das  entradas  de  Caixa  e  é 

encontrado  como  a  soma  dos  valores  futuros  das  entradas  de  caixa, 

compostas ao custo de capital da empresa.

A  TIRM  apresenta  vantagem  significativa  sobre  a  TIR  comum,  porque 

presume  que  os  fluxos  de  caixa  são  reinvestidos  a  custo  de  capital, 

enquanto a TIR normal supõe que os fluxos de caixa são reinvestidos a 

própria TIR do projeto.

Portanto,  estas  são  apenas  algumas  práticas  de  análise  de  investimentos  em 

projetos,  as quais se baseiam no fluxo  de caixa.  Porém, deve-se lançar  mão de 

muitas outras que podem ser aplicadas visando sempre a melhoria na distribuição 

dos recursos de TI.

8.4 ALINHAMENTO DAS ESTRATÉGIAS   

Fora todas as funcionalidades do Comitê de TI, citadas anteriormente, acrescenta-se 

mais uma: ser a base para que o alinhamento estratégico ocorra. Este alinhamento é 

definido por Luftman (2000) como a aplicação da Tecnologia da Informação (TI) de 
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forma adequada e no momento certo, em harmonia com as estratégias do negócio, 

metas e necessidades.

Porém,  para  facilitar  o  acontecimento  do  alinhamento  a  área  de  TI  deverá  ser 

distinguida da área de negócio, e não somente isso, mas, também, deverá ocorrer a  

conscientização de que cada área é responsável pelo resultado a ser alcançado para 

a agregação de valor ao negócio.

Para  um  melhor  entendimento  de  como  o  alinhamento  poderá  ocorrer,  faz-se 

necessária  a  identificação  dos  componentes  externos,  que  devem ser  de  caráter 

estratégico;  e os internos,  que são os aspectos operacionais.  E mais ainda,  deve 

ocorrer o reconhecimento da necessidade de uma “Estratégia de TI” voltada para as 

definições  de  escopo,  competência  e  governança  da  área.  (Henderson  e 

Venkatraman, 1993).

A maneira de se definir essa estratégia pode ser verificada no modelo de alinhamento 

estratégico, representado na figura 14:
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Figura 14: Como acontece o alinhamento estratégico 

Escopo do 
Negócio

Competências
Específicas

Governança de
Negócio

Estratégia de Negócio

Ex
te

rn
o

Escopo da 
Tecnologia

Competências
Sistêmicas

Governança de
TI

Estratégia de TI

Infra-estrutura
Administrativa

Processos Capacidades

Intra-estrutura Organizacional e Processos

In
te

rn
o

Arquiteturas

Processos Capacidades

Infra-estrutura e processos de SI

Negócio TIINTEGRAÇÃO FUNCIONAL

Automação Acoplamento

AJ
US

TE
 E

ST
RA

T
ÉG

IC
O



Neste  modelo  de  alinhamento  estratégico1,  vê-se  a  integração  das  áreas  de 

negócio com a TI, entre as quais há um ajuste estratégico, que é relação entre as  

fases da elaboração e implementação da estratégia corporativa.

Entretanto, este processo de desdobramento ou implementação precisa fornecer 

constantemente um feedback, que permitirá a rápida detecção de necessidades de 

ajustes na estratégia corporativa.

A estratégia corporativa notável não é apenas um conjunto aleatório de blocos de 

construção,  mas  um  sistema  de  partes  independentes  cuidadosamente 

concatenadas.  Na  estratégia  corporativa  excelente,  todos  esses  elementos 

[recursos,  negócios  e  organização]  estão alinhados  entre  si.  Tal  alinhamento  é 

determinado pela natureza dos recursos da empresa – seus ativos, habilidades e 

capacidades especiais. (Robert S. Kaplan, David P. Norton, 2001)

A integração funcional no nível estratégico se dá por meio dos projetos de TI que 

devem estar diretamente relacionados aos objetivos estratégicos, o que facilitará a 

implementação dos sistemas e soluções que viabilizem o alcance desses objetivos. 

Ou seja, deve existir a ligação entre as estratégias de negócio e TI e a definição de 

soluções de TI para modelar ou apoiar estratégias (de negócio e de TI).

A integração funcional no nível operacional se dará com a coerência e a ligação da 

infraestrutura e processos da organização e a infraestrutura e processos de TI. 

Ainda que a implementação de projetos estratégicos seja considerada prioridade, 

a relação da TI com as outras pessoas, processos e infraestrutura de suporte para 

as operações rotineiras do negócio não pode por em perigo as necessidades da 

organização.

O alinhamento ocorrerá a partir da estratégia de negócios que surge da execução 

estratégica: visão clássica de gerenciamento da área de TI e a automação dos 

processos organizacionais, baseada em critérios de eficiência.

O alinhamento também se dará por meio da transformação tecnológica em que a 

área de TI formula estratégias e organiza seus processos com base na estratégia 

1  Modelo de alinhamento estratégico de Herdenson e Venkatraman, 1993.
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de negócios. 

E ainda, a partir da capacidade de inovação da TI, que é bem definida quando a 

dividimos  em:  potencial  competitivo,  no  qual  a  estratégia  de  TI  influencia  a 

estratégia  de  negócios  e  redefine  produtos  e  serviços  proporcionando  novas 

vantagens competitivas; e em nível de serviço em que a infraestrutura de negócios 

é  afetada  diretamente  pela  estratégia  e  pela  organização  da  área  de  TI  e  é 

aplicável  quando  produtos  e  serviços  finais  da  organização  são  fortemente 

baseados em TI.

Os processos de alinhamento devem levar todos a bordo, tanto contribuindo 

para  as  decisões  de  governança  como  disseminando  os  produtos  das 

decisões de TI. Os principais processos de alinhamento incluem o processo 

de aprovação dos investimentos, o processo de exceções à arquitetura, os 

acordos de nível de serviço, a cobrança reversa, o acompanhamento dos 

projetos e o rastreamento formal do valor de negócios gerado da TI. (Peter 

Weill, Jeanne W. Ross, 2006)

Uma  vez  alcançado  o  alinhamento  das  estratégias  este  contribuirá  para  a 

agregação de valor da TI ao negócio, ou seja, o verdadeiro valor de TI para a instituição 

será conhecido, pois a TI pode melhorar o desempenho dos negócios na instituição de 

quatro maneira: 

Melhora a tomada 
de decisões

1) Informação interna

proporciona  informações 
para  melhorar  as 
decisões operacionais.

2) Informação Externa

Informações  embutidas 
nos produtos e serviços.

FONTE DE VALOR DA TI

Melhora os 
processos

3) Otimização

Melhora  ou  transforma 
os  processos  internos 
através da tecnologia. 

4) Reformulação

Altera  o  modo  como  os 
clientes  e  parceiros 
interagem com a empresa 
e seus produtos e serviços.

                                                                  (Richard Hunter, George Westerman, 2011)
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9. RELACIONAMENTO TI E NEGÓCIO versus ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO

Além de todas os itens citados anteriormente para um efetivo funcionamento dos 

Comitês de TI, pode-se utilizar modelos de maturidade para facilitar o alinhamento2 

estratégico.  Um  modelo  que  é  recomendável  é  o  modelo  de  maturidade  de 

alinhamento estratégico do LUFTMAN, conforme figura 15,  o qual  mostra os seis 

critérios  que  devem ser  trabalhados  pela  organização  para  que  a  maturidade  do 

alinhamento ocorra. 

Atrelado a este modelo há também que se trabalhar o relacionamento da TI com a 

área de negócio, e para tal, faz-se necessária a participação de uma pessoa com um 

perfil de gerente de relacionamento que possua, se não todas, pelo menos uma boa 

parte  dos  conhecimentos  descritos  em  cada  um  dos  critérios  de  maturidade  de 

alinhamento.

2  Modelo de critérios e práticas de alinhamento, Luftman, 2000.
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Figura 15: Critérios de maturidade e alinhamento negócio e TI

LUFTMAN, 2000   
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É este ator que traduzirá as linguagens de negócio e TI facilitando o entendimento 

entre as partes, o que proporcionará o amadurecimento da governança no órgão.

No  modelo  apresentado,  só  o  critério  de  Governança abrange:  planejamento 

estratégico  dos  negócios  (Institucional),  planejamento  estratégico  de  TI,  controle 

orçamentário,  gerenciamento  de  investimentos  de  TI,  Comitês  direcionados 

(Estratégico e Executivo).

Sendo que os  Comitês  direcionados,  são a  estrutura  de governança,  na  qual  os 

demais  itens  descritos  serão  deliberados  e  aprovados  e  carecerão  de 

acompanhamento e monitoramento, que deverá ocorrer nestes comitês, o que fará 

com eles obtenham o seu pleno funcionamento. 

O critério  governança,  no que diz respeito  aos planejamentos, aos controles e 
gerenciamento de investimentos, poderá  ser  sustentado pelos  demais  critérios: 

comunicação,  medidas  valor/competência,  parceria,  escopo  de  arquitetura  e 

habilidades, itens que poderão ser trabalhados, anteriormente, pelo responsável pelo 

relacionamento  TI  e  negócio  –  gerente  de  relacionamento  –,  para  uma  melhor 

definição  das  estratégias  de  TI  e  negócio,  do  controle  orçamentário,  do 

gerenciamento de investimentos em TI.

O critério de Governança busca garantir que os integrantes da área de TI e 

negócios  formalmente  discutam  e  revisem  prioridades  de  alocação  de 

recursos de TI.  É imprescindível  que todos os elementos que integram a 

tomada de decisões estejam claramente definidos (LUFTMAN, 2000).

A maturidade de cada critério do modelo de alinhamento poderá ser medido com 

base  em  níveis  de  maturidade,  inspirado  no  modelo  Capability  Maturity  Model 

(CMM3),  desenvolvido pelo  Software Engineering Institute (SEI4) em 1988, o qual 

apresenta cinco níveis de maturidade do processo de alinhamento, quais sejam: 

1 - Inicial/ Ad hoc; 

3 Capability Maturity Model(CMM):  Modelo de avaliação de maturidade do desenvolvimento de softwares.

4 Software Engineering Institute (SEI): Instituto de Engenharia de Software.
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2 - Processo definido; 

3 - Processo Estabelecido e Focado; 

4 - Processo Gerenciado/Melhorado; e, por fim, o  

5 - Processo Otimizado.

Cada um desses níveis de maturidade descritos poderá ser avaliado a partir de um 

conjunto de critérios do modelo de alinhamento:

− Maturidade nas Comunicações entre a equipe de TI e as demais equipes de 

negócio;

− Maturidade nas Medidas valor/competências; métricas comuns e claras do 

valor  e  desempenho da TI  e  dos negócios,  consolidadas em um painel  de 

controle;

−  Maturidade  de  Governança,  discussão  conjunta  sobre  prioridades  na 

alocação de recursos de TI e clareza na definição de poder para tomada de 

decisões;

− Maturidade de  Parcerias, envolvimento, ligação da TI com demais áreas e 

participação da TI no planejamento organizacional;

−  Maturidade  de  Arquitetura  e  Escopo contemplando  a  abrangência  e 

efetividade da arquitetura de TI para atender as necessidades do negócio e do 

mercado;

−  Maturidade  de  Habilidades envolvendo  o  ambiente  social  e  cultural  da 

empresa,  capacidade  dos  indivíduos  interagirem,  trocarem  conhecimentos, 

atualizar-se  e  inovar  em  um  ambiente  de  confiança  e  cooperação,  com 

compartilhamento de riscos e recompensas.

É valido enfatizar que é da alta administração dos órgãos a responsabilidade de 

assegurar:

– o alinhamento entre a estratégia de TI e a estratégia de negócios;
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– de  direcionar  a  execução  da  estratégia  de  TI,  com  decisões  sobre 

priorização de investimentos e alocação de recursos; 

– de  assegurar  o  cumprimento  da  estratégia  de  TI,  com  diretrizes  claras, 

indicadores e metas objetivas; e, por fim, 

– de promover a cultura de abertura e colaboração entre as áreas de negócios 

e a área de TI. (IT Governance Institute,5 2003)

Os principais pontos de impacto do processo de alinhamento são descritos por 

Luftman (2003) como sendo:

– Fatores facilitadores do alinhamento da TI: 

• o apoio do executivo sênior a TI; 

• o envolvimento da TI no desenvolvimento da estratégia; 

• o entendimento do negócio pela TI; 

• o relacionamento entre TI e negócio; 

• a liderança de TI; 

• projetos  de  TI  bem  priorizados  e  o  cumprimento  dos  compromissos 

assumidos pela TI. 

– Fatores inibidores do alinhamento da TI: 

• a falta de um bom relacionamento entre TI e negócio; 

• a má priorização de projetos de TI; 

• a falha da TI no cumprimento dos compromissos; 

• a TI não compreende o negócio da empresa; 

5 IT  Governance  InstituteTM  :  O  IT  Governance  Institute  (ITGITM)  (www.itgi.org)  foi  estabelecido  em  1998  para  melhoria  do 
pensamento e dos padrões internacionais de direção e controle da tecnologia da informação nas organizações. Uma governança de TI 
efetiva ajuda a garantir que a TI suporte os objetivos de negócios, otimiza os investimentos em TI e apropriadamente os riscos e as 
oportunidades relacionados a TI. O ITGITM oferece pesquisa original, recursos eletrônicos e estudos de caso para auxiliar os líderes  
de organizações e o conselho de diretores nas suas responsabilidades de governança de TI.
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• os executivos seniores não apóiam a TI; 

• a falta de liderança na gerência de TI; e a

•  falha no alcance das metas estratégicas.
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Apêndice A– Diretrizes para a criação e funcionamento do Comitê de 
TI

1. INTRODUÇÃO

       Este  documento  tem  por  finalidade  fornecer  as  diretrizes  para  a  criação  e  o 

funcionamento de uma instância diretiva de TI – CETI – no âmbito do SISP. 

Estas diretrizes foram baseadas em uma das metas constantes da EGTI 2010: 

aperfeiçoamento da gestão de TI e o alinhamento com o planejamento institucional do 

órgão, a qual possui a seguinte ação: aperfeiçoar o funcionamento da instância diretiva de 

TI (Comitê de TI).

Têm como base, ainda, o que determina a Instrução Normativa (IN) nº 04 de 2008, 

publicada pela SLTI – Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação:

“Orientação  para  a  formação  de  Comitês  de  Tecnologia  da  
Informação que envolvam as diversas áreas dos órgãos e entidades,  
que se responsabilizem por alinhar os investimentos de Tecnologia da  
Informação  com  os  objetivos  do  órgão  ou  entidade  e  apoiar  a  
priorização de projetos a serem atendidos.”(IN 04/2008, Art. 4º, Inciso IV)

  
E,  se  alinham,  também,  à  área  de  Planejar  e  Organizar,  PO4,  do  Guia  de 

Referência do Cobit – Definir os processos, a organização e os relacionamentos de TI: 

“Estabelecer um Comitê executivo (ou equivalente) composto pelas 
Diretorias Executiva, Negócios e TI para: Determinar prioridades dos 
programas de investimentos    em TI em linha com as estratégias e 
prioridades  do  negócio;  monitorar  o  estado  atual  dos  projetos  e 
resolver conflitos     de recursos; monitorar níveis de serviço e suas 
melhorias.” (ISACA, Guia de Referência Cobit, PO4.3 – CETI, página 47)

2. OBJETIVOS

 Valendo-nos da importância  que tem sido  dada à  tecnologia  da  informação na 

Administração  Pública,  forneceremos,  por  meio  deste  documento,  subsídios  para  a 
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criação e o funcionamento  adequado do Comitê,  com o objetivo  de agregar  valor  ao 

negócio da instituição e promover o alinhamento entre a área de negócio e a área de TI.

3. ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO DO CETI

3.1 – Conscientização da importância do CETI

Para  esta  etapa  inicial  de  conscientização,  falaremos  sobre  a  importância  e  a 

finalidade do Comitê de TI para a instituição, tanto para a área de negócio quanto para a 

área de TI.

Se o órgão deseja obter resultados em suas metas preestabelecidas, é necessário 

que haja um plano de ação em que se possa traçar as políticas e diretrizes de tecnologia 

da informação, alinhando-as às estratégias do órgão.

Neste  plano  deve  ser  vislumbrado  a  aprovação  do  PDTI  –  Plano  Diretor  de 

Tecnologia da Informação do órgão e sua homologação pela autoridade competente, a 

aprovação e a homologação do plano de ações e de investimentos em tecnologia da 

informação,  a  definição  das  prioridades  de  execução  dos  projetos  de  tecnologia  da 

informação, e, por fim, a definição das diretrizes para a aquisição de bens e contratação 

de serviços de tecnologia. 

Todas as iniciativas citadas no parágrafo anterior, não se sustentam por si sós, ou 

seja, se não houver uma instância adequada para que elas sejam propostas, debatidas, 

aprovadas e homologadas, todo o trabalho pretendido, em relação à agregação de valor 

ao negócio, será perdido. 

Portanto, o caminho para o planejamento e a sustentação do plano de ações de TI 

– com agregação de valor ao negócio – é o da criação de uma instância diretiva, ou seja,  

um Comitê de TI. 

É  necessário  destacar  que  a  existência  dessa  instância  diretiva  é  de  suma 

importância. O Comitê de TI não deve ser apenas criado e formalizado, mas deve estar 

em pleno funcionamento, tendo reuniões regulares com todos os membros designados 

para fazê-lo funcionar. 

Guia para criação e funcionamento do Comitê e TI                                                                                    56/73



3.1.1 – Práticas de conscientização 

Para que haja a plena conscientização da importância do Comitê de TI e do papel  

de cada um de seus membros, será necessário realizar  palestras sobre o tema, para 

disseminação de cases de sucesso como exemplos de que vale a pena trabalhar em prol 

do funcionamento da instância diretiva e, com isso, divulgar o que foi agregado de valor à 

instituição nestes cases.

Outra prática saudável seria criar um canal de comunicação entre os membros que 

comporão o Comitê, como por exemplo: um fórum de discussão, para que ocorra a troca 

de ideias e informações relevantes para o bom funcionamento da instância.

Por fim, poderá ser criado um quadro de divulgação das metas alcançadas a cada 

trimestre/semestre.  Fazendo  assim,  a  divulgação  dos  resultados  alcançados 

proporcionará  o  fortalecimento  do  Comitê  de  TI,  o  que  preparará  o  caminho  para  o 

relacionamento da área de TI com a de negócio. 

3.2 – Organização e funcionalidade do CETI

Uma vez alcançado o objetivo da conscientização, partir-se-á para a criação do 

Comitê de TI. Esta etapa é de suma importância e deve ser feita com toda cautela, pois o  

grau de importância dado à eleição de cada membro determinará o alto ou baixo nível de 

relevância dado ao Comitê.

Este Comitê deverá determinar as prioridades dos programas de investimentos em 

TI em linha com as estratégias e prioridades do negócio; monitorar o estado atual dos 

projetos e resolver conflitos de recursos; e, por fim, monitorar níveis de serviço e suas 

melhorias.  

3.2.1 – Composição do CETI

Como uma das funções do CETI é proporcionar o alinhamento da TI com a área de 

negócio, ele deverá ser composto por representantes das Diretorias Executiva, da área de 

Negócios e da TI.

Guia para criação e funcionamento do Comitê e TI                                                                                    57/73



Por  conseguinte,  é  importante  que haja  um Presidente,  titulares  de cada área: 

Diretoria, negócio e TI com seus respectivos suplentes, e um ou mais apoios técnicos das 

três áreas citadas.

A coordenação dos trabalhos do Comitê poderá ser feita pelo Subsecretário do 

órgão, por exemplo, ou então, pela autoridade do órgão com capacidade para exercer as 

atividades designadas a este membro, ao passo que aos titulares e aos suplentes de 

cada área caberão as demais atividades.  

3.2.2 – Funcionamento do CETI

Para um bom funcionamento de um CETI, será necessário estabelecer:

• onde ele será inserido no organograma da estrutura organizacional;

• como poderá funcionar – horário e local;

• quem convocará as reuniões;

• se as reuniões serão ordinárias ou extraordinárias e quantas vezes elas 

ocorrerão no ano;

• o quorum mínimo para a realização das reuniões;

• quem poderá ser convidado a participar das reuniões e quem poderá ter voz 

e/ou voto;

• quais temas de discussão poderão ir a plenário para votação;

• quais  decisões  dependerão  de  votação  da  maioria  simples  ou  maioria 

absoluta;

• o que o coordenador poderá encaminhar para voto final;

• de quais temas os convidados poderão participar na discussão e se terão 

direito a voto;
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• de que forma as deliberações do Comitê serão expedidas, se em resoluções 

e  recomendações  acerca  das  matérias  apreciadas  e  votadas;  se  em 

orientações complementares às normas já existentes; ou se serão apenas 

sugestões para emissão de atos normativos e propostas de alterações de 

normas existentes;

• o que será deliberado nas reuniões do Comitê, como por exemplo: proposição 

de alteração do Regimento Interno; prioridades dos assuntos a serem discutidos; 

matérias que sejam solicitadas por qualquer membro; e requisição de informações 

e diligências necessárias ao andamento dos trabalhos, etc.

3.2.2.1 – Como ocorrerão as reuniões do Comitê 

O Comitê só terá a força devida, se ele tiver caráter deliberativo e se  nenhum 

projeto ou demanda, que tenha como requisitante as áreas finalísticas, for iniciado sem a 

devida aprovação pelo Comitê. 

Portanto,  para  que  as  reuniões  do  Comitê  ocorram de  maneira  deliberativa,  é 

necessário seguir alguns passos, tais como: 

PASSO 1 - verificação da presença dos membros e da existência de quorum 

para instalação do Plenário;

PASSO 2 - aprovação da ordem do dia;

PASSO 3 - aprovação da ata da reunião anterior;

PASSO 4 - apresentação, discussão e votação das matérias;

PASSO 5 –  avaliação  do  atingimento  dos  resultados  das  ações  propostas  em 

reuniões anteriores;

PASSO 6 - leitura de expedientes; e, por fim,

PASSO 7 - comunicações gerais.

É valido, também, estimular a participação dos membros do Comitê, criando uma 

espécie de incentivo que os leve a ter um  envolvimento maior nas decisões estratégicas 

da organização. Isso fará com que os membros se sintam parte das decisões tomadas no 
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Comitê.

Assim como poderão ser  instituídas restrições para aqueles que não estiverem 

participando assiduamente, como por exemplo: advertências, suspensões de participação 

em Comitês por um período de tempo pré- determinado. Com isso, poderá ser evitado o 

baixo quorum de participação nas reuniões, o que influenciará diretamente nas decisões a 

serem tomadas no Comitê.

3.2.3 – Atribuições dos membros do CETI

Passado  pela  conscientização  da  importância  do  Comitê,  pela  organização  do 

Comitê  –  composição  e  funcionamento  –,  chegamos  à  etapa  das  atribuições  dos 

membros do Comitê. 

É válido lembrar que o objetivo deste documento é promover subsídios para a 

criação e o funcionamento adequado do Comitê, e para que isso ocorra é de extrema 

importância, também, que cada membro saiba exatamente o seu papel nessa instância 

diretiva, para que todos contribuam com igual empenho, objetivando à agregação de valor 

ao negócio da instituição.

Portanto, a especificação detalhada da função de cada membro deve ser feita em 

consonância ao que se espera de cada um. Começaremos esse trabalho de designação 

de atribuições pelo Presidente, e, depois, passaremos aos demais membros.

3.2.3.1 – Presidente

Para exercer a função de Presidente do Comitê de TI poderão ser designados: o 

Diretor  do  órgão,  o  Secretário  ou  Secretário-adjunto,  ou,  ainda,  o  Coordenador  do 

departamento. 

Sendo o Presidente a autoridade máxima do Comitê, lhe caberá não só a maioria 

das atribuições como também as de maior relevância. Por isso, é necessário conhecer 

bem qual é o papel do Comitê e a sua importância, para que as atribuições do Presidente 

sejam condizentes com a sua posição no Comitê, pois a este poderá ser atribuído:
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1) coordenar, orientar e supervisionar as atividades do Comitê de TI;

2) representar o Comitê nos atos que se fizerem necessários;

3) submeter ao plenário a pauta das reuniões;

4) definir datas e pautas para as convocações, convocar, abrir, presidir, suspender, 

prorrogar e encerrar as reuniões e resolver questões de ordem;

5) solicitar esclarecimentos que lhe forem úteis à melhor apreciação dos assuntos 

em pauta;

6) submeter ao debate e à votação as matérias a serem deliberadas, apurando os 

votos e proclamando os resultados;

7) decidir em caso de empate, utilizando o voto de qualidade;

8) autorizar a presença nas reuniões de pessoas que possam contribuir para os 

trabalhos do Comitê;

9) assinar os documentos, as atas das reuniões e as proposições do Comitê de TI;

10) indicar membros para realização de estudos, levantamentos, investigações e 

emissão de pareceres necessários à consecução da finalidade do Comitê de TI,  bem 

como relatores das matérias a serem apreciadas;

11) requisitar informações e diligências necessárias à execução das atividades do 

Comitê de TI;

12) expedir, ad referendum1 do Comitê de TI, normas complementares relativas ao 

seu funcionamento e à ordem dos trabalhos, bem como atos administrativos, em vista de 

circunstâncias de urgência, ficando o tema obrigatoriamente inscrito na pauta da próxima 

reunião; e

13)  designar  servidores  responsáveis  pelos  trabalhos  de  apoio  operacional  e 

administrativo às reuniões do Comitê.

3.2.3.2 – Suplente de Presidente
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O suplente do Presidente poderá ser-lhe o apoio direto e a ele poderá ser atribuído: 

representar o Presidente em suas ausências, impedimentos ou afastamentos, e outras 

atividades que o Presidente achar por bem lhe atribuir.

3.2.3.3 – Demais membros

Aos demais membros – titulares – designados para comporem o Comitê de TI  

caberão, além da participação ativa e ininterrupta nas reuniões da instância diretiva, as 

atividades  de  discussões,  análises,  proposições,  apreciações  das  discussões,  entre 

outras. Destacam-se abaixo algumas dessas atividades de maneira mais detalhada:  

1) comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias do Comitê de TI;

2) analisar, discutir e votar as matérias em discussão;

3) realizar estudos e pesquisas, apresentar proposições, apreciar, emitir  

pareceres e relatar as matérias que lhes forem submetidas;

4) sugerir normas e procedimentos necessários ao bom funcionamento  

das atividades do Comitê de TI;

5) propor e requerer esclarecimentos que lhes forem úteis à melhor  

apreciação da matéria em pauta;

6)  indicar técnicos ou representantes de unidades administrativas do Ministério ou 

de outros órgãos ou entidades, que possam contribuir para esclarecimentos e subsídios 

sobre as matérias constantes da pauta ou desenvolvimento das atividades do Comitê de 

TI;

7)  fazer  cumprir,  em  suas  respectivas  unidades,  as  resoluções  emanadas  e 

aprovadas pelo Comitê;

8) propor a inclusão de matérias na pauta das reuniões; 

9) comunicar  ao Presidente,  com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 

horas, a impossibilidade do seu comparecimento à    reunião; e, por fim,
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10) apreciar as decisões do Presidente tomadas  ad referendum¹ em questões de 

urgência.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Deve-se avaliar a proposta de criação e funcionamento do Comitê TI para adequá-

la  à  realidade  de  cada  órgão.  O  bom  funcionamento  do  Comitê  dependerá  da  boa 

articulação entre seus membros. 

Tudo o que for decidido nas reuniões do Comitê deverá ser divulgado por meio de um 

documento oficial,  objetivando criar uma base histórica dos fatos e acontecimentos da 

instância diretiva de cada órgão.

É válida a realização de um acompanhamento periódico sobre os temas e debates 

realizados pelo Comitê, com o intuito de se avaliar se ele tem alcançado o propósito de 

sua criação ou não, e, com o feedback dessas avaliações, se possa propor melhorias de 

funcionamento.

¹ Pendente de aprovação.  
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Apêndice B – Modelo de portaria para a instituição do Comitê de TI

[TEMPLATE DE PORTARIA PARA INSTITUIÇÃO DO CETI]

MINISTÉRIO DO _________________________________________________________ [órgão]

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº _____ DE ___ DE __________ DE 20____.
                                                        

                               Institui o Comitê Executivo de Tecnologia da Informação no

 âmbito do ________________________________ [órgão].

O MINISTRO DE ESTADO DO_______________________________________________[orgão],
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 1.048, de 21 de 
janeiro de 1994; e considerando a necessidade de implementar parâmetros e diretrizes nas ações 
de informática para assegurar o cumprimento das políticas institucionais do Ministério, resolve:

Art. 1º Instituir, no âmbito do ________[órgão], o Comitê Executivo de Tecnologia da Informação – 
CETI,  com  caráter  deliberativo,  objetivando  o  estabelecimento  de  políticas  e  diretrizes  para 
integração  dos  sistemas  que  compõem  a  plataforma  operacional,  assim  como  promover  o 
alinhamento  da  área  de  negócio  com  a  área  de  TI,  em  consonância  com  o  Programa  de 
Modernização do Poder Executivo Federal e com o que determina os Acórdãos n°s 1.603/2008 e 
2308/2010 do TCU – Plenário.

Art. 2º Compete ao Comitê Executivo de Tecnologia da Informação – CETI:

I – propor e executar a Política de Tecnologia da Informação do ________[órgão] por meio de um 
plano  integrado  de  ações,  considerando  o  Planejamento  Estratégico  do 
__________________________  [órgão],  as  orientações  mercadológicas  das  Secretarias  do 
_________________________________ [órgão] e as políticas e orientações do Governo Federal;

II – formular, implementar, monitorar e avaliar a gestão da Política de Tecnologia da Informação;

III – aprovar as políticas e diretrizes para o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI do 
_______________________________________________________________________ [órgão];

IV – definir prioridades na formulação e execução de planos e projetos relacionados à Tecnologia 
da Informação para o ______________________________________________________ [órgão];

V  –  estabelecer  e  propor  Plano  de  Investimento  para  a  área  de  Tecnologia  da  Informação, 
inclusive quanto a aquisições de hardware e software;

VI – monitorar os valores definidos no orçamento para o conjunto das secretarias, diretorias e 
demais unidades do _______[órgão], relacionados à Tecnologia da Informação, de tal forma que o 
seu  uso  se  dê  sempre  de  forma mais  racional  e  eficaz,  evitando  retrabalho  e  investimentos 
desnecessários;
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VII – avaliar os sistemas de informação do ______[órgão] e propor suas atualizações, revisões e 
desativações;

VIII  –  recomendar padrões e procedimentos técnicos e operacionais  no uso da  Internet e  da 
Intranet;

IX – estabelecer mecanismos de coleta, organização e disseminação de informações sobre os 
serviços Internet/Intranet, bem como dos novos sistemas e tecnologias existentes no mercado;

X – aprovar projetos de capacitação e de treinamento na área de Tecnologia da Informação, em 
especial para os servidores lotados na Área de Tecnologia da Informação;

XI  –  recomendar  adoção  de  metodologias  de  desenvolvimento  de  sistemas  e  inventário  dos 
principais sistemas e base de dados;

XII – formular, implementar e monitorar o processo de gestão de contratos de TI;

XIII – implementar o gerenciamento do processo de contratações de bens e serviços de TI com 
seus respectivos  níveis  de acordos de nível  de serviço,  aderindo-o  à Instrução Normativa  nº 
04/2010, da SLTI;

XIV –  estabelecer política de minimização dos riscos e do aumento no nível de segurança das 
informações dos órgãos/entidades;

XV – elaborar o seu regimento interno, no prazo de 90 dias, contados da data de publicação desta 
portaria e submetê-lo ao Ministro de Estado do __________________________________ [órgão];

XVI – criar grupos de trabalho e câmaras técnicas para encontrar soluções diante de exigências 
suscitadas pelo _____________________________________ [órgão] e/ou pelo Governo Federal;

XVII – participar de foro de debates com instituições que desenvolvam projetos de pesquisa ou 
estudos sobre informação e informática, bem como ser órgão difusor dessas participações junto 
ao ___________________________________________________________________ [órgão]; e

XVIII – divulgar um cronograma de atividades do Comitê para o exercício, sempre na primeira 
sessão ordinária do CETI.

Parágrafo  único  -  Caberá ao CETI  desenvolver  ações estruturantes  e  de  controle  para  a  plena 
implantação do alinhamento estratégico e para o estabelecimento de metas anuais, em conformidade 
com  o  que  determinar  a  Estratégia  Geral  de  TI  –  EGTI,  ou,  ainda,  para  o  cumprimento  dos 
compromissos periódicos acerca das demandas da área de TI.

Art. 3º O CETI será composto pelos seguintes membros:

I – Secretários-Executivos _________________________________[área de negócio];

II – Subsecretário de __________________________________ [área de negócio];

III – Diretor de TI _________________________________________ [diretoria negócio e TI];

IV – Chefe de Gabinete do Ministro;

V – Coordenador-Geral ________________________________ [área de TI]; e

VI – Representante do _________________________ [órgão] no Fórum TIC do Governo Federal.

§ 1º O CETI será presidido pelo Secretário-Executivo(ou autoridade com competência para tal) do 
_____________________[órgão]  e  em  seus  afastamentos  ou  impedimentos  legais,  pelo  seu 
substituto/suplente,  assim  como  os  demais  membros  do  Comitê,  em  seus  afastamentos  e 
impedimentos legais, serão representados por seus respectivos substitutos/suplentes.
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Art.  4º  Incumbe  ao  Presidente  do  Comitê  de  Tecnologia  da  Informação,  ouvidos  os  demais 
membros do Comitê:

I – criar grupos ou comissões para aprofundar debates e discussões sobre assuntos técnicos ou 
operacionais afetos às ações do CETI e indicar os coordenadores dentre os membros do Comitê;

II – indicar representantes para participar de fóruns de debates com instituições que desenvolvam 
projetos de pesquisa ou estudos sobre informação e informática; e

III – exercer outras atribuições que lhes forem atribuídas em regimento interno.

Art.  5º  A  Subsecretaria  de  Planejamento,  Orçamento  e  Administração  –  SPOA  [secretaria 
respectiva  do  órgão],  por  intermédio  da  Secretaria  Administrativa  do  CETI,  prestará  o  apoio 
técnico e administrativo ao Comitê.

Art. 6º O regimento interno do Comitê definirá o detalhamento e o funcionamento do CETI [ter 
como modelo as diretrizes para a criação e funcionamento do Comitê de TI].

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

_____________________________________________

(Ministro / Secretário)

_____________ de ____________ de 20 ____.
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Anexo I – Caso prático : Planejamento e priorização de projetos

A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI),  durante a elaboração 

do seu planejamento estratégico, processo que envolveu as Secretarias de negócio 

e de TI e as diretorias departamentais e coordenações de TI (equipes de execução 

dos projetos),  fez  um levantamento  de todos os  seus projetos  existentes  e  os 

priorizou seguindo os passos abaixo: 

PASSO 1: Revisão da Orientação Estratégica

O que foi feito: definiu-se com a liderança ( Secretarias, diretores departamentais, 

diretores  técnicos  e  gerências)  a  atual  Visão  e  Missão  da  Secretaria.  Se  o 

departamento  já  possuía  conhecimento  destas  definições  estratégicas,  fez-se 

apenas uma revisão e atualização das mesmas.

Como foi feito: através de um workshop de Planejamento Estratégico, utilizando 

as  técnicas  e  ferramentas  próprias  das  reuniões  JAD  (AUGUST,  1993)  e  de 

práticas de realização de oficinas.

PASSO 2 : Análise de Ambiente

O  que  foi  feito: fez-se  a  análise  ambiental  do  negócio  (SWOT  Analysis), 

discutindo-se  variáveis  internas  (Pontos  Fortes  e  Fracos)  e  externas 

(Oportunidades e Ameaças).

Como foi feito: através de workshops de Planejamento Estratégico, utilizando as 

técnicas próprias da equipe que realizou o evento.

PASSO 3 : Definição dos Objetivos Estratégicos

O  que  foi  feito:  definiu-se  o  conjunto  de  grandes  Objetivos  que  a  Secretaria 

pretende alcançar nos próximos 4 anos, em coerência com as definições obtidas 

nos macro projetos indutores da SLTI.

Como foi  feito:  no  workshop/oficina de  planejamento  estratégico,  os  objetivos 

foram definidos  e  confrontados  com a análise  de  ambiente  realizada  a  fim de 

aumentar sua consistência.  Construiu-se uma matriz de cruzamento objetivos X 

ambiente, que possibilitou a discussão da existência de alguma priorização entre 

os  objetivos  ou a  necessidade da criação de novos  objetivos  que abordassem 

pontos fracos ou fortes, ameaças ou oportunidades não contempladas. 
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Feito isto, foi possível questionar objetivos que não estavam vinculados a nenhuma 

ou poucas forças ambientais. Nos cruzamentos entre objetivo X força ambiental 

registrou-se se o objetivo apoiava algum ponto forte, o que ajudou a eliminar algum 

ponto fraco e a aproveitar alguma oportunidade ou, ainda, a evitar alguma ameaça. 

Apesar  de  não  ter  adotado  uma  marcação  de  graduação  de  intensidade  nos 

cruzamentos, pois as forças relacionadas normalmente já apresentavam diferentes 

níveis de impactos, foi possível fazer um tratamento homogêneo e qualitativo dos 

cruzamentos  com  os  objetivos  estratégicos.  Os  totais  apresentados  na  matriz 

serviram apenas para checklist de itens (títulos de linhas) sem nenhum cruzamento 

identificado (X nas colunas). 

PASSO 4 : Definição da Importância Estratégica dos Projetos de TI

O que foi feito: para cada projeto do portfólio dos departamentos, verificou-se a 

intensidade em que se estimava que ele ajudaria a Secretaria no alcance de cada 

objetivo estratégico.

Como foi feito: numa reunião estruturada, com o Secretário da SLTI, os diretores e 

as gerências e técnicos do departamento envolvido, os projetos foram confrontados 

com os  objetivos  estratégicos  e  com os  direcionadores  estratégicos  –  projetos 

prioritários – e para cada cruzamento, os participantes refletiram sobre o grau – 

nível, 1,2 ou 3 – em que o projeto auxiliaria a organização a alcançar o objetivo. 

A Figura 16 ilustra a matriz utilizada para esta análise. Os projetos serão mais 

prioritários quanto mais intensamente apoiarem os objetivos definidos. Se o projeto 

não ajudar  de  nenhuma forma na  obtenção  do  objetivo  analisado,  a  célula  da 

matriz deve ser deixada vazia. 

Cada  cruzamento  pode  receber  uma  nota  de  1  a  4  conforme  a  legenda 

apresentada na Figura 16 e para cada projeto é calculada a média aritmética das 

Guia para criação e funcionamento do Comitê e TI                                                                                    68/73

Figura 16: Matriz de cruzamento Objetivos X Projetos
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avaliações.  Os  empates  foram  discutidos  e  resolvidos  pelos  participantes  da 

reunião através de discussões e consenso ou, em último caso, se preciso fosse, 

poderia ser feita votação, coisa que não ocorreu.

PASSO 5 : Ajuste para o portfólio de projetos

O que foi feito: a matriz foi checada para identificar eventuais problemas.

Como foi feito: após o cruzamento dos Projetos X Objetivos verificou-se se houve 

algum projeto que não apoiava a realização de nenhum objetivo, o que o levou a 

baixíssima  prioridade,  e,  em  se  havendo  ausência  de  importância  do  projeto, 

discute-se  o seu cancelamento. 

Se um ou outro objetivo não teve nenhum projeto ou teve apoio insuficiente de 

projetos para sua consecução, fez-se uma nova estruturação e priorizou-se novos 

projetos para garantir o atendimento destes objetivos estratégicos.
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