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1. Introdução  
 
 

1.1 Objetivo 
 

Esse documento é o primeiro artefato relativo à Oficina Modelo Estratégico da 
TI do Ministério das Comunicações. 
 
Compreender a visão estratégica da Organização e identificar seus principais 
objetivos estratégicos1. 
 
Fornecer uma visão do atual ambiente de Tecnologia da Informação do 
Ministério das Comunicações e analisá-lo com o intuito de fornecer os insumos 
diretivos básicos para o alinhamento dos processos de TI às práticas de 
governança e os objetivos e às necessidades estratégicas do Ministério das 
Comunicações.  
 
Esse trabalho terá como referência os ditames do COBIT 4.1 no tocante ao 
processo de planejamento de Tecnologia da Informação. 
 

 
2. Referências  
 
2.1 Referências Diversas 

2.2 Referências Institucionais 
Portal do Ministério das Comunicações 

                                                 
1 As informações foram retiradas do sítio Internet http://www.mc.gov.br/o-ministerio. 
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3. Missão e Objetivo Estratégico 
 
“Proporcionar à sociedade Brasileira acesso democrático e universal aos 

serviços de telecomunicações, radiodifusão e postais, privilegiando a 

redução das desigualdades sociais e regionais, o desenvolvimento 

industrial-tecnológico competitivo, a expansão do mercado de consumo 

de massa e a gestão sustentada do meio ambiente”. 

 

A IN 04/2010 cita: 

“ Art. 4º – As contratações de que trata esta Instrução Normativa deverão ser 
precedidas de planejamento, elaborado em harmonia com o PDTI, alinhado ao 
planejamento estratégico do órgão ou entidade. 

Parágrafo único – Inexistindo o planejamento estratégico formalmente 
documentado, será utilizado o documento existente no órgão ou entidade, a 
exemplo do Plano Plurianual ou instrumento equivalente, registrando no PDTI a 
ausência do planejamento estratégico do órgão ou entidade e indicando os 
documentos utilizados.” 

Embora não exista um Planejamento Estratégico formal na instituição, o sítio 

Internet do Ministério permite que a missão e objetivo estratégico sejam 

conhecidos.  

 

O alinhamento da estratégia da TI com estratégia do Ministério será descrita   

através dos documentos: 

 

 IIb Matriz de objetivos da TI 

 IIc Matriz SWOT 

 IIIe Documentos de Visão – Problemas e desejos da Secretaria de 
Serviços de Comunicação Eletrônica - SCE , Secretaria de 
Telecomunicações – STE, Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 
Administração - SPOA e Subsecretaria de Serviços Postais - SSPO 

 IIIg Diagnóstico da TI pela STE pela Secretaria de Serviços de 
Comunicação Eletrônica - SCE , Secretaria de Telecomunicações – 
STE, Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - 
SPOA e Subsecretaria de Serviços Postais - SSPO 
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Esse trabalho foi efetuado a partir de levantamento junto aos principais 
interessados institucionais (stakeholders). A tabela a seguir relaciona o objetivo 
estratégico identificado e seus alvos - clientes internos e clientes externos. 
 

 
Objetivo 
estratégico 
 

Foco no cliente 
externo 

Foco no cliente interno 

 
Stakeholders 
designados 

 
Crescimento do papel 
e atribuições do 
Ministério das 
Comunicações junto 
à sociedade brasileira

 
Cidadão em geral e 
usuários dos 
serviços de 
telecomunicações 
brasileiros 

 Secretaria de Serviços 
de Comunicação 
Eletrônica - SCE  

 Secretaria de 
Telecomunicações – 
STE 

 Subsecretaria de 
Planejamento, 
Orçamento e 
Administração - SPOA 

 Subsecretaria de 
Serviços Postais - 
SSPO 

 Sayonara Cintra 
 
 
 
 Benedito Medeiros 
 
 
 José Luiz Durso 
 
 
 
 
 Marcos Fernandes 

 

O objetivo estratégico será utilizado para orientar o alinhamento das ações da 

TI de forma sistemática e formal, através dos documentos acima citados. 
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1. Introdução  
 
O presente documento é o segundo artefato relativo à Oficina Modelo 
Estratégico da TI do Ministério das Comunicações.  
 

Contém relatório com estudo da visão de Tecnologia da Informação no órgão, 

tendo por base o contínuo alinhamento estratégico entre as ações de TI e os 

objetivos do Cliente. 

 

Na visão do COBIT 4.1, o alinhamento entre a estratégia da organização e os 

objetivos da organização para a TI é que devem nortear todo o investimento e 

gestão desse importante macro-processo da cadeia de valor. 

 

 
 

O gráfico acima representa de forma objetiva, como efetuar essa 

conexão de forma contínua. 
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2. Estratégia da organização 
 
Conforme conteúdo do artefato IIa, Matriz de objetivos estratégicos, o objetivo 

estratégico do cliente é: 

 

 
Objetivo 
estratégico 
 

Foco no cliente 
externo 

Foco no cliente interno

 
Stakeholders 
designados 

 
Crescimento do 
papel e atribuições 
do Ministério das 
Comunicações 
junto à sociedade 
brasileira 

 
Cidadão em geral e 
usuários dos serviços 
de telecomunicações 
brasileiros 

 Secretaria de Serviços 
de Comunicação 
Eletrônica - SCE  

 Secretaria de 
Telecomunicações – 
STE 

 Subsecretaria de 
Planejamento, 
Orçamento e 
Administração - SPOA 

 Subsecretaria de 
Serviços Postais - 
SSPO 

 Sayonara Cintra 
 
 
 
 Benedito Medeiros
 
 José Luiz Durso 
 
 
 
 
 
 Marcos Fernandes
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3. Objetivos da TI 
 
O perfil estratégico da TI representa a síntese das grandes opções, como guia 

de trabalho, traduzidas em objetivos e iniciativas estratégicas. Configura uma 

concepção coerente, lógica e sinérgica, por que cada objetivo só ganha sentido 

na relação com os demais. Abaixo a visão do principal executivo da TI (CGTI): 

 

 
 
 

 
Aplicações 

 
Infra-estrutura Pessoas Informação 

- Foco em processos 
GED  
 
- Estabelecer processos 
de pesquisa e busca de 
ferramentas e 
metodologias  
 
 

 
- Data Center 
estável, 
preferencialmente 
com a Arquitetura 
RISC 

 
- Desenvolver 
políticas de 
terceirização 
priorizando 
recursos 
especializados 

 
- Otimização do Portal de 
Serviços  
- Portal corporativo que 
permita interagir com a 
sociedade, facilitando o 
acesso aos sistemas e 
serviços do Ministério das 
Comunicações 
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4. Visão dos Gestores Táticos da TI: 
 

O perfil tático da TI representa o conjunto de ações de implementação da Visão 

Estratégica da TI. Configura uma concepção coerente, lógica e sinérgica, com 

cada objetivo da TI: 

 
 
 

 
Aplicações 

 
Infra-estrutura Pessoas Informação 

 
- Apoio à modernização e 
informatização de 
processos, sistemas, 
serviços e comunicação 
 
- Alinhamento de projetos 
da CGTI à estratégia 
organizacional  
 
- Criação da Base 
Corporativa  
 
- Migração dos sistemas 
que estão em ambientes 
inadequados para 
ambientes e ferramentas 
mais modernos com o 
intuito de obter maior 
controle e melhor 
qualidade no atendimento 
às áreas de negócio do 
MC. 
 
- Metodologia Padrão de 
desenvolvimento de 
software  
 

 
- Assegurar os 
recursos de infra-
estrutura 
computacional  
 
- Ampliação da 
infra – estrutura a 
nível nacional  

 
- Redimensionar a 
estrutura 
organizacional da TI 

 
- Reconhecimento como 
excelência na prestação 
de Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação (TIC) no 
MC  
 
- Desenvolvimento 
gerencial e tecnológico 
permanente no âmbito da 
TIC   
 
- Fomentar métodos e 
técnicas modernas com o 
uso de TIC 
 
- Implantar e fomentar a 
disponibilidade das 
informações e discussões 
de interesse do Ministério 
através de uma Rede 
Social Corporativa com, 
inclusive, acesso por 
parte da população. 
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1. Introdução  
 

1.1 Objetivo 
 

O presente documento é o terceiro artefato relativo à Oficina  Modelo Estratégico da TI 
do Ministério das Comunicações. O objetivo é determinar os principais fatores críticos 
de sucesso da área de TI.  
 
Fatores Críticos de Sucesso (FCS) são itens a serem avaliados no contexto da linha de 
ação de desenvolvimento dos objetivos de negócio da organização.  
 
Existem várias técnicas de levantamento de FCS. Nesse caso optamos por adaptar a 
técnica denominada SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunities and Threats), que 
pode ser traduzida por “pontos fortes”, “pontos a serem melhorados”, “oportunidades” e 
“riscos”. 
 
2. Referências  

2.1 Referências Diversas 

2.2 Referências Institucionais 

Portal do Ministério das Comunicações 
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3. Matriz SWOT 
 
Quais os pontos fortes nos serviços 
da TI ? 
 
 
1. Existem demandas claras por 

sistemas e serviços  
 

 

Que oportunidades a TI poderia oferecer 
para a realização dos objetivos de negócio 
da organização? 
 
1. Convergência das informações com 

integração aos programas de governo 
2. Informatização de processos  
3. GED (Gerenciamento eletrônico de 

documentos) 
4. Implantação de uma Rede Social 

disponibilizando as informações e serviços 
do MC ao público interno e externo 

Quais os pontos que poderiam ser 
melhorados nos serviços da TI? 
 
1. Atraso na entrega de produtos 
2. Qualidade dos serviços 
3. Aderência das soluções à 

arquitetura da instalação 
4. Infraestrutura (com ênfase em 

terceirização) 
 
 
 

Que riscos ou ameaças a TI poderia 
minimizar para a realização dos objetivos 
de negócio da organização? 
 

1. Cortes orçamentários 
2. Custo total de propriedade 
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Documento de Visão (Stakeholders)  
Problemas e desejos 

 
 

Secretaria de Serviços de Comunicação 
Eletrônica - SCE  
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1. Introdução 
 

1.1 Objetivo  

 
Fazer o levantamento da visão dos gestores das áreas de negócio sobre os sistemas de 
informação, hardware e softwares utilizados na organização. 
 
Esse levantamento aborda os seguintes pontos-chave: 
 
Oportunidade de negócio: 
 
Descreve as prioridades estratégicas relacionadas aos sistemas (os projetos da 
organização que são suportados pelo uso dos sistemas). 
 
 
Declaração do problema: 
 
Apresenta uma descrição sobre os problemas que poderão ser solucionados pelos 
sistemas de informação e software estudados. Entenda-se como problema algo que 
define a diferença entre o que é e o que deveria ser em relação a alguma funcionalidade. 
 
Lista de desejos: 
 
Necessidades dos usuários: lista das principais necessidades e desejos dos interessados 
em relação aos sistemas de informação, software ou hardware estudados . Entenda-se 
por desejo algo que defina uma nova funcionalidade.  
 

1.2 Referências  

 

1.2.1 Referências Diversas 

1.2.1 Referências Institucionais 

Portal do Ministério das Comunicações 
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2. Posicionamento dos Gestores 

2.1 Posicionamento em relação aos sistemas de informação 
 

Sistema 
Aplicativo 

Oportunidades de 
negócio (Prioridades 
estratégicas) 

Declaração dos 
problemas (algo que 
define a diferença entre o 
que é e o que deveria 
ser) 

Lista de desejos 
(Entenda-se por desejo algo 
que defina uma nova 
funcionalidade) 

Radicom 
Agilidade na análise dos 
processos envolvidos 

Burocrático 
 Criação de workflow; 
 Agilidade no processo de 

integração das informações 

Sistemas Legados 
Agilidade no processo 
de desenvolvimento de 
radiodifusão 

Excesso de planilhas 
access 

 Unificação e integração dos 
sistemas 
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2.2 Posicionamento em relação ao hardware (equipamentos entre eles: estações de 
trabalho, desktops, notebooks, impressoras, scanners, monitores de vídeo) 
 

Hardware 
Declaração dos problemas (algo 
que define a diferença entre o que é 
e o que deveria ser) 

Lista de desejos (algo que defina 
um novo recurso de hardware ou a 
melhoria de um recurso atual) 

Outsourcing de impressão 

 Falta de impressoras para a 
quantidade de funcionários 
(servidores, terceirizados e 
estagiários) que há na secretaria. 

 Defasagem tecnológica. 

 Investmento na Infra-estrutura de 
servidores; 

 Atualização tecnológica; 
 Melhor atendimento a demandas . 

Computadores 
Demora na aquisição de 
equipamentos para funcionários  Agilidade no processo de aquisição 

Digitalizadores (scanners) 

A Secretaria não possui instrumentos 
para controlar adequadamente a 
divulgação das Informações por ela 
elaborada. 

 Instrumentos para que a informação 
elaborada pela Secretaria possa ser 
controlada e divulgada. 
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2.3 Posicionamento em relação ao software estudado (sistema operacional, planilha 
eletrônica, editor de textos, sites, etc) 
 

Software 
Declaração dos problemas (algo 
que define a diferença entre o 
que é e o que deveria ser) 

Lista de desejos (algo que defina um 
novo recurso de hardware ou a 
melhoria de um recurso atual) 

Sem posicionamento Sem posicionamento Sem posicionamento 
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Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 
Administração - SPOA 
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1. Introdução 
 

1.1 Objetivo 

 
Fazer o levantamento da visão dos gestores das áreas de negócio sobre os sistemas de 
informação, hardware e softwares utilizados na organização. 
 
Esse levantamento aborda os seguintes pontos-chave: 
 
Oportunidade de negócio: 
 
Descreve as prioridades estratégicas relacionadas aos sistemas (os projetos da 
organização que são suportados pelo uso dos sistemas). 
 
 
Declaração do problema: 
 
Apresenta uma descrição sobre os problemas que poderão ser  solucionados pelos 
sistemas de informação e software estudados. Entenda-se como problema algo que 
define a diferença entre o que é e o que deveria ser em relação a alguma funcionalidade. 
 
Lista de desejos: 
 
Necessidades dos usuários: lista das principais necessidades e desejos dos interessados 
em relação ao sistema de informação, software ou hardware estudados. Entenda-se por 
desejo algo que defina uma nova funcionalidade.  
 

1.2 Referências  

 

1.2.1 Referências Diversas 

1.2.1 Referências Institucionais 

Portal do Ministério das Comunicações 

 

29 de 152



    
Projeto:  
PDTIC 

Ministério das 
Comunicações 

Produto: 
Documento de Visão 
(SPOA) – Problemas e 
desejos 

Artefato: 
III b 

Versão: 
2.0 

Data: 
06/10/2010 

 
 

Página :   5   de     6 

2. Posicionamento dos gestores 

2.1 Posicionamento em relação aos sistemas de informação 
 

Sistema 
Aplicativo 

Oportunidades de 
negócio (Prioridades 
estratégicas) 

Declaração dos problemas 
(algo que define a 
diferença entre o que é e o 
que deveria ser) 

Lista de desejos 
(Entenda-se por desejo algo 
que defina uma nova 
funcionalidade) 

CPROD 

Acesso seguro de 
informações aos 
usuário do Ministério 
das  Comunicações 

 Base de dados 
Inconsistente 

 Aceitação do sistema a 
cadastramentos não 
permitidos e bloqueio em 
alguns casos de 
cadastros permitidos 

 Instabilidade do sistema ( 
Perda de Documentos e 
inconsistência de dados) 

 Modernização do sistema 

Sistema de 
Almoxarifado  e 
Patrimônio 

Controle  de dados pela 
Secretaria 

Sistema não existe 
 Criação em curto prazo do 

sistema 
 

EXTRA 
Pleno atendimento de 
demandas 

Sistema via web, usuário 
reclama de quedas de 
sistema e dificuldade na 
alimentação 

 Adequação do sistema via 
web para evitar quedas no 
acesso e sucesso em 
alimentação do sistema 

Biblioteca 
Controle  de material e 
empréstimos 

Sistema não existe  Criação do Sistema  

 
 
 

2.2 Posicionamento em relação ao hardware (equipamentos entre eles: 
estações de trabalho, desktops, notebooks, impressoras, scanners, monitores de 
vídeo) 
 

Hardware 
Declaração dos problemas (algo que 
define a diferença entre o que é e o 
que deveria ser) 

Lista de desejos (algo que defina 
um novo recurso de hardware ou a 
melhoria de um recurso atual) 

Outsourcing de 
impressão 

 Falta de impressoras para a 
quantidade de funcionários 
(servidores, terceirizados e 
estagiários) que há na secretaria. 

 Defasagem tecnológica. 

 Aplicação na Infra-estrutura de 
servidores; 

 Atualização tecnológica; 
 Maior atendimento a demandas . 
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2.3 Posicionamento em relação ao software estudado (sistema 
operacional, planilha eletrônica, editor de textos, sites, etc) 
 

Software 
Declaração dos problemas (algo 
que define a diferença entre o 
que é e o que deveria ser) 

Lista de desejos (algo que defina um 
novo recurso de hardware ou a 
melhoria de um recurso atual) 

Sem posicionamento Sem posicionamento Sem posicionamento 
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Subsecretaria de Serviços Postais - SSPO  
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1. Introdução 
 

1.1 Objetivo 

 
Fazer o levantamento da visão dos gestores das áreas de negócio sobre os sistemas de 
informação, hardware e softwares utilizados na organização. 
 
Esse levantamento aborda os seguintes pontos-chave: 
 
Oportunidade de negócio: 
 
Descreve as prioridades estratégicas relacionadas aos sistemas (os projetos da 
organização que são suportados pelo uso dos sistemas). 
 
 
Declaração do problema: 
 
Apresenta uma descrição sobre os problemas que poderão ser solucionados pelos 
sistemas de informação e software e estudados. Entenda-se como problema algo que 
define a diferença entre o que é e o que deveria ser em relação a alguma funcionalidade. 
 
Lista de desejos: 
 
Necessidades dos usuários: lista das principais necessidades e desejos dos interessados 
em relação ao sistema de informação, software ou hardware estudados. Entenda-se por 
desejo algo que defina uma nova funcionalidade.  
 

1.2 Referências  

 

1.2.1 Referências Diversas 

1.2.1 Referências Institucionais 

Portal do Ministério das Comunicações 
 
 

35 de 152



    

Projeto:  
PDTIC 

Ministério das 
Comunicações 

Produto: 
Documento de Visão 
(SSPO) – Problemas e 
desejos 

Artefato: 
III c 

Versão: 
2.0 

Data: 
06/12/2010 

 
 

Página :   5   de     7 
 

2.Posicionamento dos gestores 

2.1 Posicionamento em relação aos sistemas de informação 
 

Sistema 
Aplicativo 

Oportunidades de 
negócio (Prioridades 
estratégicas) 

Declaração dos 
problemas (algo que 
define a diferença entre o 
que é e o que deveria 
ser) 

Lista de desejos 
(Entenda-se por desejo algo 
que defina uma nova 
funcionalidade) 

Sistema de 
Universalização 

Acompanhamento e 
monitoramento dos 
correios. 

Serviços para toda a 
sociedade de forma mais 
abrangente (União e 
Correios). 

 Criação do sistema. 
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2.2 Posicionamento em relação ao hardware (equipamentos entre eles: 
estações de trabalho, desktops, notebooks, impressoras, scanners, 
monitores de vídeo) 
 

Hardware 
Declaração dos problemas (algo que 
define a diferença entre o que é e o 
que deveria ser) 

Lista de desejos (algo que defina 
um novo recurso de hardware ou a 
melhoria de um recurso atual) 

Outsourcing de 
impressão 

 Equipamento ultrapassado; 
 A única impressora existente na 

SSPO realiza impressões somente 
em preto; 

 Necessidade de solicitação de 
impressões coloridas para a 
Secretaria de Planejamento e 
Orçamento. 

 Substituição de impressora 
existente para impressora colorida;

 Aquisição de  impressoras para 
atendimento às demandas da 
SSPO em curto prazo. 
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2.3 Posicionamento em relação ao software (software estudado 
(sistema operacional, planilha eletrônica, editor de textos, sites, etc.) 
 

Software 
Declaração dos problemas (algo 
que define a diferença entre o 
que é e o que deveria ser) 

Lista de desejos (algo que defina um 
novo recurso de hardware ou a 
melhoria de um recurso atual) 

DLP 

 Informação não monitorada e 
software prejudicam acesso a 
outros programas, usuário 
reclama de travas no sistema; 

 Gera Instabilidade no sistema 
operacional.

 Desinstalação do software das 
máquinas. 

Software para tradução 

 Ferramentas disponíveis para 
tradução não fornecem 
informação completa para as 
necessidades da SSPO no 
material produzido para: UPAEP, 
UOU e similares da área. 

 Adquirir ou criar software. 

Rede sem Fio (Wireless)  SSPA não possui rede wireless. 
 Acesso para a SSPO e todos os 

departamentos do Ministério das 
Comunicações. 
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1. Introdução 
 

1.1 Objetivo 
Fazer o levantamento da visão dos gestores das áreas de negócio sobre os sistemas de 
informação, hardware e softwares utilizados na organização. 
 
Esse levantamento aborda os seguintes pontos-chave: 
 
Oportunidade de negócio: 
 
Descreve as prioridades estratégicas relacionadas ao sistemas (os projetos da 
organização que são suportados pelo uso dos sistemas). 
 
 
Declaração do problema: 
 
Apresenta uma descrição sobre os problemas que poderão ser solucionados pelos 
sistema de informação, software e estudados. Entenda-se como problema algo que define 
a diferença entre o que é e o que deveria ser em relação a alguma funcionalidade. 
 
Lista de desejos: 
 
Necessidades dos usuários: lista das principais necessidades e desejos dos interessados 
em relação aos sistemas de informação, software ou hardware estudados. Entenda-se por 
desejo algo que defina uma nova funcionalidade.  
 

1.2 Referências  

 

1.2.1 Referências Diversas 

1.2.1 Referências Institucionais 
Portal do Ministério das Comunicações 
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2. Posicionamento dos Gestores 

2.1 Posicionamento em relação aos sistemas de informação 
 

Sistema 
Aplicativo 

Oportunidades de 
negócio (Prioridades 
estratégicas) 

Declaração dos problemas 
(algo que define a 
diferença entre o que é e o 
que deveria ser) 

Lista de desejos 
(Entenda-se por desejo algo 
que defina uma nova 
funcionalidade) 

Banco de Dados 

Agilidade no acesso às 
informações 
relacionadas à inclusão 
digital 

Migração definitiva de 
Ortolândia / SP ainda não foi 
totalizada 

 Conclusão de migração 

Sistemas de 
Gestão GESAC 

Expansão de 
informação 

 Demora em 
procedimentos para 
efetivar projetos 
relacionados aos 
sistemas de gestão 

 Com a constante 
alimentação da biblioteca 
digital o problema com a 
manutenção se torna 
constante 

 Atualizar e migrar 
informação para toda a 
Secretaria 

 Definição de software de 
migração pra a biblioteca 
digital 

 

Inclusão digital Difundir informação 

Demora em procedimentos 
para efetivar projetos 
relacionados ao 
desenvolvimento aos 
programas de inclusão digital

 Parceria para 
desenvolvimento de 
conteúdo e inclusão digital 
(Ensino a distância e 
suporte para oficinas e 
capacitação) 

Cesta de serviços 
Expansão de 
informação 

Migração não realizada 
 Migração da cesta de 

serviços voltadas para 
chats e páginas do portal.  

 
 

2.2 Posicionamento em relação ao hardware (equipamentos entre eles: 
estações de trabalho, desktops, notebooks, impressoras, scanners, 
monitores de vídeo) 
 

Hardware 
Declaração dos problemas (algo que 
define a diferença entre o que é e o 
que deveria ser) 

Lista de desejos (algo que defina 
um novo recurso de hardware ou a 
melhoria de um recurso atual) 

Aquisição de 
equipamentos  Burocracia e processo lento 

 Agilidade no processo de 
aquisição 
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2.3 Posicionamento em relação ao software  estudado (sistema 
operacional, planilha eletrônica, editor de textos, sites, etc) 
 

Software 
Declaração dos problemas (algo 
que define a diferença entre o 
que é e o que deveria ser) 

Lista de desejos (algo que defina um 
novo recurso de hardware ou a 
melhoria de um recurso atual) 

Sem posicionamento Sem posicionamento Sem posicionamento 
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1. Introdução 
 

1.1 Objetivo 

 
Fazer o levantamento da visão dos gestores da TI sobre os sistemas de informação, 
hardware e softwares utilizados na organização. 
 
Esse levantamento aborda os seguintes pontos-chave: 
 
Oportunidade de negócio: 
 
Descreve as prioridades estratégicas relacionadas aos sistemas (os projetos da 
organização que são suportados pelo uso dos sistemas). 
 
 
Declaração do problema: 
 
Apresenta uma descrição sobre os problemas que poderão ser  solucionados pelos 
sistemas de informação e software estudados. Entenda-se como problema algo que 
define a diferença entre o que é e o que deveria ser em relação a alguma funcionalidade. 
 
Lista de desejos: 
 
Necessidades dos usuários: lista das principais necessidades e desejos dos interessados 
em relação ao sistema de informação, software ou hardware estudados. Entenda-se por 
desejo algo que defina uma nova funcionalidade.  

1.2 Referências  

1.2.1 Referências Diversas 

1.2.1 Referências Institucionais 
Portal do Ministério das Comunicações 
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2.  Posicionamento dos gestores 

2.1 Posicionamento em relação aos sistemas de informação 
 

Sistema 
Aplicativo 

Oportunidades de 
negócio (Prioridades 
estratégicas) 

Declaração dos 
problemas (algo que 
define a diferença entre o 
que é e o que deveria 
ser) 

Lista de desejos 
(Entenda-se por desejo algo 
que defina uma nova 
funcionalidade) 

Portal de Gestão 
de Pessoas 
(Portal CGGP) 

Acesso integralizado de 
acesso às informações 
de cada Secretaria do 
Ministério das 
Comunicações. 

Informações difusas em 
cada Secretaria. 

 Desenvolver, homologar e 
implantar o Portal de Gestão 
de Pessoas. 

Portal Técnico da 
Área de 
Administração de 
Dados 

Acesso integralizado às 
informações dentro da 
CGMI. 

Informações difusas na 
Coordenação. 

 Desenvolvimento do Portal 
Técnico da Área de 
Administração de Dados. 

Modelagem de 
Processos 

Monitoramento e 
controle de processos 
em andamento na SCE.

Processos não 
monitorados. 
Não liberação da verba 
para criação da ferramenta 
GED. 

 Implantação da GED. 

Pré – 
Cadastramento de 
Radiodifusão 

Um único sistema que 
venha a abranger todos 
os pequenos aplicativos 
hoje existentes. 

O aplicativo Access se 
tornou motivo de excesso 
de demandas decorrentes 
das inúmeras pequenas 
planilhas que foram 
criadas para atender as 
necessidades em 2006 e 
continuam até hoje. 

 Implantação e avaliação dos 
novos serviços do Pré- 
Cadastramento de 
Radiodifusão. 

Sítio e Intranet do 
MC 

Interatividade no acesso 
ao sistema para todas 
as áreas do MC. 

Excesso de demandas. 
 

 Implantação da 
descentralização da 
publicação de conteúdo do 
Sítio e Intranet do MC; 

 Transformar o sítio mais 
interativo. Apenas o layout e a 
arquitetura devem 
permanecer como 
responsabilidade da CGMI. 

CPROD 
Eliminação dos  
sistemas legados. 

Indisponibilidade de 
recursos financeiros 
quando há demanda  
Dificuldade no acesso 
devido a falta de 
formalização do sistema 
Excesso de sistemas não 
integrados. 

 Modernizar o Sistema de 
Controle de Processos e 
Documentos; 

 Aperfeiçoamento via web; 
 Aprimoramento de conteúdo; 
 CPROD elaborado e com 

mais recursos. 
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Sistema de 
Controle de 
Visitantes 
(MCSCV) 

Padronização de 
sistemas. 

Sistema fora de padrão. 
 Adequação do sistema que 

está em PHP para JAVA; 
 Modernizar o MCSCV. 

Sistema de 
Controle de 
Acompanhamento 
das Demandas 
dos Usuários 

Padronização de 
sistemas. 

Sistema fora de padrão. 

 Adequação do sistema que 
está em ASP para JAVA; 

 Modernizar o Sistema de 
Controle de 
Acompanhamento das 
Demandas dos usuários; 

 Atendimento via WEB. 

 
Sítio da Secretaria 
de 
Telecomunicações 

Consultoria Jurídica ser 
a gestora do Sistema. 

Gera excesso de força 
tarefa na CGMI para 
resolução de problemas. 

 Modernizar o Sítio da 
Secretaria de 
Telecomunicações e /ou 
incorporá-lo ao Sítio do MC. 

RUP/UML 
Rotinas operacionais 
criadas. 

Sem formalização dos 
sistemas RUP/UML. 

 Padronização dos processos 
internos. 
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2.2 Posicionamento em relação ao hardware  
 

Hardware 
Declaração dos problemas (algo que 
define a diferença entre o que é e o 
que deveria ser) 

Lista de desejos (algo que defina 
um novo recurso de hardware ou a 
melhoria de um recurso atual) 

Outsourcing de 
impressão 

Defasagem tecnológica. 

 Melhorar a Infraestrutura de 
servidores; 

 Melhoria tecnológico; 
 Maior atendimento a demandas. . 

Sala Cofre 
Não existe e hoje é extremamente 
necessária para a segurança e controle 
da informação. 

 Definir, elaborar, adquirir e  
implantar Sala Cofre. 

Vídeo Conferência Demanda em atraso. 

 Definir, elaborar, adquirir e 
implantar projeto de 
videoconferência no Ministério das 
Comunicações. 

Solução de infra-estrutura  
RISC 

Equipamento atual defasado 
tecnologicamente. 

 Definir, elaborar, adquirir e 
implantar solução para o Ministério 
das Comunicações. 

Sensores IPS 
Defasagem tecnológica aos sensores 
existentes. 

 Acréscimo de sensores IPS como 
adicional ao existente, tanto para 
garantir  aumento na capacidade 
necessária para lidar com os 
novos sensores quanto para 
garantir a continuidade da 
operação da estrutura em caso de 
falha em um dos servidores. 

 
 
 

 
 
 
 
 

51 de 152



    

Projeto:  
PDTIC 

 Ministério das 
Comunicações 

Produto: 
Documento de Visão 
(Gestores da TI) – 
Problemas e desejos 

Artefato: 
III e 

Versão: 
2.0 

Data: 
08/12/2010 

 
 

Página :   8   de     9 
 

2.3 Posicionamento em relação ao software  
 

Software 
Declaração dos problemas (algo 
que define a diferença entre o 
que é e o que deveria ser) 

Lista de desejos (algo que defina um 
novo recurso de hardware ou a 
melhoria de um recurso atual) 

Open Source 
Ainda fora dos padrões 
governamentais. 

 Continuidade das Atividades Grupo de 
Trabalho para Estudos e Proposições 
de Software Open Souce no Ministério 
das Comunicações. 

Solução para segurança 
da informação 

O controle das informações é 
precário. 

 Plena Utilização da atual infra-estrutura 
de rede de comunicação de dados, de 
segurança e de gerenciamento, 
visando preservar os investimentos 
financeiros já realizados na atual infra-
estrutura; 

 Proteger a rede de ataques que 
porventura tenham origem na estrutura 
de rede sem fio (wireless) evitando  
que este tipo de acesso, vital pelas 
vantagens de flexibilidade e mobilidade 
que adicionam à rede, venham ser 
interrompidos por ataques externos; 

 Implantar novos switches de acesso; 
 Integração com a ferramenta de 

gerenciamento gráfico, NetSight Atlas. 
 

Red Hat Padronização governamental.  Aquisição, capacitação e suporte 
técnico do software. 

SOC (Conjunto de 
solução para 
monitoramento 
computacional – 
expansão da infra –
estrutura de rede  de 
switches) 

Monitoramento realizado apenas na 
CGMI, monitoramento deve ser 
estendido por todo Ministério das 
Comunicações. 

 Definir, elaborar, adquirir e implantar 
solução para ampliar os recursos de 
monitoração e prevenção de intrusão 
através de fornecimento de novos 
componentes que integrem totalmente 
com a solução já existente. Esta 
integração é necessária para que os 
novos produtos suportem  as mesmas 
políticas de segurança já aplicadas nos 
sensores de rede existentes, bem 
como permitir o gerenciamento de  
novos sensores através do servidor de 
gerenciamento de segurança; 

 Ampliar a abrangência da solução de 
monitoramento para os servidores 
através da instalação de Host Sensor, 
permitindo o monitoramento de todos 
os servidores Data Center. 

Correio eletrônico Defasagem tecnológica. 
 Aquisição de licença e capacitação nos 

Serviços de Correio Eletrônico 
EXCHANGE 2007. 
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Windows Server Defasagem tecnológica. 
 Aquisição de licenças para servidor e 

capacitação em Windows Server 2008 
(atualização Tecnológica). 

Banco de dados SQL Defasagem tecnológica. 
 Aquisição de licença e capacitação nos 

serviços de Banco de Dados SQL 
Server 2007 (atualização Tecnológica). 

REDE SOCIAL MC 
Descentralização das informações 
dificuldades em obter resultados 
junto à opinião pública 

 Aquisição de ferramenta capaz de 
divulgar a imagem do MC levando ao 
público as informações e tendo o 
retorno da comunidade sobre os 
assuntos pertinentes de interesse do 
ministério em suas áreas de atuação 
no governo. 

 Oferecendo aos cidadãos fóruns de 
debates integração das comunidades 
que dependem do apoio do MC, 
oferecendo: 

 Ambiente para compartilhamento de 
arquivos; 

 Gestão do conhecimento; 
 Realização de fóruns e debates 

organizados e moderados; 
 Realização de enquetes instantâneas; 
 Comunicação ágil e eficaz entre os 

servidores; 
 Conhecimento da opinião dos 

servidores sobre os mais diferentes 
temas; 

 Conhecimento do perfil dos servidores 
com amplas informações; 

 Identificação de idéias, sugestões e 
contribuições oriundas de todos os 
setores. 
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1. Introdução 

 

1.1 Objetivo 

Determinar os fatores críticos de sucesso que poderão influenciar a performance da área 

de TI, na visão dos seus stakeholders.  

 

Fatores Críticos de Sucesso (FCS) são itens a serem avaliados no contexto da linha de 

ação de desenvolvimento dos objetivos de negócio da organização. Existem várias 

técnicas de levantamento de FCS. Em particular, nesse momento, usaremos a técnica  

denominada SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunities and Threats), que pode ser 

traduzida como: “pontos fortes”, “pontos a serem melhorados”, “oportunidades” e “riscos”.  

 

Diretrizes de redesenho são as premissas consideradas importantes para a área de TI. 

Estas são o que gostaríamos que fosse levado em conta no desenho do futuro da 

Tecnologia da Informação. Por exemplo: Implantação de ferramentas de software livre, 

implantação de cursos EAD on-line, etc. 

 

2. Referências  

2.1 Referências Diversas 

Missão SCE 
 
Trabalhar concedendo as outorgas de Radio e TV para todo o Brasil com maior agilidade, 
maior transparência de celeridade. 

2.2 Referências Institucionais 

Portal do Ministério das Comunicações 
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3. Posicionamento dos stakeholders 

3.1 Fatores Críticos de Sucesso 
 
Quais os pontos fortes no 
atendimento da TI que auxiliam na 
realização dos objetivos de negócio 
da minha área? 
 
 

1. Serviço de radiodifusão 
comunitária 

Que oportunidades a TI poderia oferecer 
para a realização dos objetivos de negócio 
da minha área? 
 
 
 

1. Cumprimento da missão SCE, focando a 
agilidade e celeridade no processo de 
radiodifusão em geral. 

 
Quais os pontos que poderiam ser 
melhorados no atendimento da TI na 
realização dos objetivos de negócio 
da minha área? 
 
 
 

1. Softwares atuais não atendem 
demanda por completo para 
divulgação de informação à 
sociedade e aos clientes do 
Ministério das Comunicações. 

 
2. Formalização de procedimentos 

devido às constantes mudanças 
de empresas gestoras de TI; 

 
 

Que riscos ou ameaças a TI poderia 
minimizar para a realização dos objetivos de 
negócio da minha área? 
 
 
 
 

1. Excesso de demandas do judiciário 
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3.2 Diretrizes para o Redesenho da TI 
 

O que eu gostaria que fosse levada em conta no desenho do futuro da Tecnologia 

da Informação 

 

 Agilidade no desenvolvimento de softwares; 

 

 Implantação de ferramentas de software livre por exigência e padrão 

governamental; 

 

 Atualização dos equipamentos atuais. 
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1. Introdução 

1.1 Objetivo 

Determinar os fatores críticos de sucesso que poderão influenciar a performance da área 

de TI, na visão dos seus gestores táticos. Essa visão complementa o dados relativos a 

análise SWOT (Artefato II-c) realizada com o principal executivo da TI e seus stakeholders 

estratégicos, definindo também as diretrizes para o redesenho da TI. 

 

Fatores Críticos de Sucesso (FCS) são itens a serem avaliados no contexto da linha de 

ação de desenvolvimento dos objetivos de negócio da organização. Existem várias 

técnicas de levantamento de FCS. Em particular, nesse momento, usaremos a técnica  

denominada SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunities and Threats), que pode ser 

traduzida como: “pontos fortes”, “pontos a serem melhorados”, “oportunidades” e “riscos”.  

 

Diretrizes de redesenho são as premissas consideradas importantes para a área de TI. 

Estas são o que gostaríamos que fosse levado em conta no desenho do futuro da 

Tecnologia da Informação. Por exemplo: Implantação de ferramentas de software livre, 

implantação de cursos EAD on-line, etc. 

. 

2. Referências  

2.1 Referências Diversas 

2.2 Referências Institucionais 

Portal do Ministério das Comunicações 
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3. Posição dos stakeholders 

3.1 Fatores Críticos de Sucesso 
 
Quais os pontos fortes no atendimento da 
TI que auxiliam na realização dos 
objetivos de negócio da minha área? 
 
 

1. Criação de uma base de conhecimento e 
troca de informações 

 
2. Ganhos em produtividade 
 

Que oportunidades a TI poderia oferecer para a 
realização dos objetivos de negócio da minha 
área? 
 
 

1. Acesso a melhores práticas de mercado e 
melhor relacionamento 

 
2. Informações Orçamentárias difundidas aos 

clientes do Ministério das Comunicações 
 

Quais os pontos que poderiam ser 
melhorados no atendimento da TI na 
realização dos objetivos de negócio da 
minha área? 
 
 
 

1. Instabilidade de informações em alguns 
sistemas de gestão 

 
 

Que riscos ou ameaças a TI poderia minimizar 
para a realização dos objetivos de negócio da 
minha área? 
 
 
 

1. Descontinuidade do trabalho 
 

2. Instabilidade de informações em alguns sistemas 
de gestão 

 

 

3.2 Diretrizes para o Redesenho da TI 
 

O que eu gostaria que fosse levada em conta no desenho do futuro da Tecnologia 

da Informação 

 

 Métodos e ferramentas para manutenção de rede  

 

 Aderência a ferramentas de software livre 
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1. Introdução 

1.1 Objetivo 

Determinar os fatores críticos de sucesso que poderão influenciar a performance da área 

de TI, na visão dos seus gestores táticos. Essa visão complementa o dados relativos a 

análise SWOT (Artefato II-c) realizada com o principal executivo da TI e seus stakeholders 

estratégicos, definindo também as diretrizes para o redesenho da TI. 

 

Fatores Críticos de Sucesso (FCS) são itens a serem avaliados no contexto da linha de 

ação de desenvolvimento dos objetivos de negócio da organização. Existem várias 

técnicas de levantamento de FCS. Em particular, nesse momento, usaremos a técnica  

denominada SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunities and Threats), que pode ser 

traduzida como: “pontos fortes”, “pontos a serem melhorados”, “oportunidades” e “riscos”.  

 

Diretrizes de redesenho são as premissas consideradas importantes para a área de TI. 

Estas são o que gostaríamos que fosse levado em conta no desenho do futuro da 

Tecnologia da Informação. Por exemplo: Implantação de ferramentas de software livre, 

implantação de cursos EAD on-line, etc. 

 

2. Referências  

2.1 Referências Diversas 

2.2 Referências Institucionais 

Portal do Ministério das Comunicações 
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3. Posicionamento dos stakeholders 

3.1 Fatores Críticos de Sucesso 
 
Quais os pontos fortes no atendimento da 
TI que auxiliam na realização dos 
objetivos de negócio da minha área? 
 

1. Resolução dos problemas existentes nos 
sistemas SISTP, Sisouvidor, SCOP pela 
equipe de TI; 

2. Na gestão atual, o controle e criação de 
sistemas deixou de ser um grande 
problema no contato da TI com a SSPO. 

Que oportunidades a TI poderia oferecer para a 
realização dos objetivos de negócio da minha 
área? 
 

1. Agilidade no processo de trabalho; 
2. Melhoria no desenvolvimento dos serviços de 

políticas postais; 
3. Controle de retrabalho; 
4. Higienização dos problemas de TI na SSPO. 

 
Quais os pontos que poderiam ser 
melhorados no atendimento da TI na 
realização dos objetivos de negócio da 
minha área? 
 

1. Instabilidade no sistema operacional; 
2. Política de acesso (controle da 

informação) para usuários do Ministério 
das Comunicações; 

3. Comunicação interna nas coordenações 
da CGMI; 

4. Justificativas para instalação e 
desinstalação de programas necessários 
à gestão da Secretaria; 

5. Burocracia no relacionamento político do 
Ministério das Comunicações para 
assuntos de TI. 

 

Que riscos ou ameaças a TI poderia minimizar 
para a realização dos objetivos de negócio da 
minha área? 
 
 

1. Estagnação da SSPO pelo excesso de ações 
burocráticas para assuntos de TI; 

2. Desmotivação de envolvidos; 
3. Vícios de postura burocrática e sem 

comunicação. 
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3.2 Diretrizes para o Redesenho da TI 
 

O que eu gostaria que fosse levada em conta no desenho do futuro da Tecnologia 

da Informação 

 

 Introdução para abertura de visão de Ti no trabalho com softwares livres; 

 Softwares que visem à produção e benefícios de todo o Ministério das 

Comunicações; 

 Treinamento e capacitação com usuários para introdução da ferramenta escolhida 

(open source ou proprietária), para que o trabalho seja integralizado, ressaltando a 

postura que todos são importantes no processo de aprendizado e adequação. 
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Histórico de Versões 

 
 

 

Data Versão Descrição Autor(es) Aprovado por 

16/09/2009 1.0 Levantamento STE COINF 

05/12/2010 2.0 Revisão da estrutura do 
documento 

COINF COINF 
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1. Introdução 

1.1 Objetivo 

Determinar os fatores críticos de sucesso que poderão influenciar a performance da área 

de TI, na visão dos seus gestores táticos. Essa visão complementa o dados relativos a 

análise SWOT (Artefato II-c) realizada com o principal executivo da TI e seus stakeholders 

estratégicos, definindo também as diretrizes para o redesenho da TI. 

 

Fatores Críticos de Sucesso (FCS) são itens a serem avaliados no contexto da linha de 

ação de desenvolvimento dos objetivos de negócio da organização. Existem várias 

técnicas de levantamento de FCS. Em particular, nesse momento, usaremos a técnica  

denominada SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunities and Threats), que pode ser 

traduzida como: “pontos fortes”, “pontos a serem melhorados”, “oportunidades” e “riscos”.  

 

Diretrizes de redesenho são as premissas consideradas importantes para a área de TI. 

Estas são o que gostaríamos que fosse levado em conta no desenho do futuro da 

Tecnologia da Informação. Por exemplo: Implantação de ferramentas de software livre, 

implantação de cursos EAD on-line, etc. 

1.2 Referências  

1.2.1 Referências Diversas 

1.2.2 Referências Institucionais 
Portal do Ministério das Comunicações 
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3. Posicionamento dos stakeholders 

3.1 Fatores Críticos de Sucesso 
Quais os pontos fortes no atendimento da 
TI que auxiliam na realização dos 
objetivos de negócio da minha área? 
 

1. Migração do Portal GESAC 
2. Desenvolvimento do Sistema ADMPP 
 

Que oportunidades a TI poderia oferecer para a 
realização dos objetivos de negócio da minha 
área? 
 

1. Serviços de inclusão digital difundidos através de 
softwares adequados e elaborados em tempo 
hábil 
 

Quais os pontos que poderiam ser 
melhorados no atendimento da TI na 
realização dos objetivos de negócio da 
minha área? 
 

1. Governança não estratégica 
2. Assistência Técnica à Biblioteca (Falta 

mão-de-obra especializada 

Que riscos ou ameaças a TI poderia minimizar 
para a realização dos objetivos de negócio da 
minha área? 
 
 

1. Descontinuidade do trabalho 
2. Conteúdo perdido 
3. Investimentos aos programas desperdiçados 

 

 

3.2 Diretrizes para o Redesenho da TI 
 

O que eu gostaria que fosse levada em conta no desenho do futuro da Tecnologia 

da Informação 

 

 Implantação de ferramentas de software livre por exigência e padrão 

governamental; 

 Investimento e capacitação para carreiras profissionais mistas (terceiros e 

servidores); 

 Relacionamento efetivo com movimentos tecnológicos, foco em troca de 

experiências. 
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Histórico de Versões 

Data Versão Descrição Autor(es) Aprovado por 

09/09/2009 1.0 Levantado por Fernanda COINF COINF 

10/09/2009 1.1 Levantado por Fernanda DISIS COINF 

14/09/2009 1.2 Levantado por Fernanda DIRED COINF 

06/12/2010 2.0 
Revisão da estrutura do 

documento 
COINF COINF 
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1. Introdução 

1.1 Objetivo 

Determinar os fatores críticos de sucesso que poderão influenciar a performance da área 

de TI, na visão dos seus gestores táticos. Essa visão complementa o dados relativos a 

análise SWOT (Artefato II-c) realizada com o principal executivo da TI e seus stakeholders 

estratégicos, definindo também as diretrizes para o redesenho da TI. 

 

Fatores Críticos de Sucesso (FCS) são itens a serem avaliados no contexto da linha de 

ação de desenvolvimento dos objetivos de negócio da organização. Existem várias 

técnicas de levantamento de FCS. Em particular, nesse momento, usaremos a técnica  

denominada SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunities and Threats), que pode ser 

traduzida como: “pontos fortes”, “pontos a serem melhorados”, “oportunidades” e “riscos”.  

 

Diretrizes de redesenho são as premissas consideradas importantes para a área de TI. 

Estas são o que gostaríamos que fosse levado em conta no desenho do futuro da 

Tecnologia da Informação. Por exemplo: Implantação de ferramentas de software livre, 

implantação de cursos EAD on-line, etc. 

2. Referências  

2.1 Referências Diversas 

2.2 Referências Institucionais 

Portal do Ministério das Comunicações 
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3. Posicionamento dos Gestores 

3.1 Fatores Críticos de Sucesso 

Quais os pontos fortes no atendimento da 
TI que auxiliam na realização dos 
objetivos de negócio da organização? 
 

1. Reconquista de atendimento ao usuário, 
hoje é possível negociar com o cliente.  
(DISIS) 

 
2. Metodologia definida PMI.  (DISIS) 

 
3. Fábrica da Poliedro no Ministério das 

Comunicações.  (DISIS) 
 

4. Internet, intranet e mensageria. (DIRED) 
 

Que oportunidades a TI poderia oferecer para a 
realização dos objetivos de negócio da 
organização? 
 

1. TI em nível de Diretoria (status) no organograma 
do MC, evitando interferências, sendo vinculada 
diretamente com a Secretaria Executiva em 2º 
nível.   (DISIS) 

2. Força Política, estratégica, financeira e 
geográfica.  (DISIS) 

3. Alinhamento das reais necessidades do MC em 
nível mais abrangente externamente, agregando 
valores de inovação tecnológicas.  (DISIS) 

4. Desburocratização de ações.  (DISIS) 
5. Disponibilidade de informações ao usuário do 

MC. (DIRED) 
6. Sistemas unificados. (COINF) 
7. Controle de informações voltados para os 

sistemas de acesso. (COINF) 
 

Quais os pontos poderiam ser 
melhorados no atendimento da TI na 
realização dos objetivos de negócio da 
organização? 
 

1. Aquisição de ferramentas específicas 
para desenvolvimento.  (DISIS) 

 
2. Força Financeira.  (DISIS) 

 
 

3. Nivelamento estratégico.   (DISIS) 
 

4. Não disponibilização de informações às 
Regionais – Estados. (DIRED) 

 
5. Excesso de legados de sistemas que 

possuem uma única finalidade. (COINF) 
 
 

Que riscos ou ameaças a TI poderia minimizar 
para a realização dos objetivos de negócio da 
organização? 
 

1. Descontinuidade e interferências em projetos por 
falta de nivelamento estratégico.  (DISIS) 

2. Atuação Limitada por defasagem tecnológica.   
(DISIS) 

3. Qualidade limitada por falta de recursos e 
ambiente.  (DISIS) 

4. Potencial e produção reduzidos.  (DISIS) 
5. Estrutura organizacional não fortalecida gera 

interferências.   (DISIS) 
6. Dificuldades (burocracia) na integração da TI do 

MC com outros Órgãos ou Entidades.  (DISIS) 
7. Não credibilidade nas informações prestadas à 

sociedade.   (DISIS) 
8. Descontinuidade de projetos e não alinhamento 

tecnológico do Ministério das Comunicações 
frente aos outros Ministérios de gestão. (COINF)
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3.2 Diretrizes para o Redesenho da TI 
 

O que gostaríamos que fosse levado em conta no desenho do futuro da Tecnologia 

da Informação.  

 

 Integralização de sistemas 

 

 Implantação de ferramentas de software livre por exigência e padrão 

governamental 

 

 Autonomia de acesso aos sistemas em cada área do Ministério das Comunicações 

 

 Modernização dos sistemas que existentes no MC 

 

 Acompanhamento constante do desenvolvimento tecnológico  
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Histórico de Versões 

 
 

 

Data Versão Descrição Autor(es) Aprovado por 

01/10/2009 1.0 
Construção do banco 

de dados 
COINF COINF 

04/10/2009 1.0 
Geração da árvore do 

conhecimento 
COINF COINF 

26/10/2009 1.0 
Geração do 

documento formal 
COINF COINF 

30/10/2009 1.0 Homologação interna COINF 

CGTI 

(COORDENAÇÃO 

GERAL DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO) 

03/11/2009 1.0 Homologação final COINF 

CGTI 

(COORDENAÇÃO 

GERAL DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO) 

09/12/2010 2.0 
Revisão da estrutura 

do documento 
COINF 

CGTI 

(COORDENAÇÃO 

GERAL DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO) 
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1. Introdução 

1.1 Objetivo 

Criar o plano estratégico, definindo em cooperação com as partes interessadas 
(stakeholders) relevantes, como os objetivos da TI irão  contribuir para os objetivos 
estratégicos da organização, respectivos custos e riscos, e aderir às normas definidas 
pela IN 04/2010 
 
“ CAPÍTULO I 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 2º para fins desta instrução normativa, considera-se: 
 
XXII – Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI: 
 
instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de 
Tecnologia da Informação que visa atender às necessidades tecnológicas e de 
informação de um órgão ou entidade para um determinado período.”  
 
Art. 4º – As contratações de que trata esta Instrução Normativa deverão ser precedidas 
de planejamento, elaborado em harmonia com o PDTI, alinhado ao planejamento 
estratégico do órgão ou entidade.” 
 
Contribuindo dessa forma para um maior retorno sobre o investimento público em 
tecnologia da informação. 
 

1.2 Sumário executivo 

Conforme define o COBIT 4.1: “A TI deve definir a forma como os objetivos serão 
cumpridos, as medições que devem ser utilizados e os procedimentos formais para obter  
feedback entre as partes interessadas. O plano estratégico de TI deve cobrir investimento 
/ orçamento operacional, fontes de financiamento e exigências legais e regulamentares. O 
plano estratégico deve ser suficientemente detalhado para permitir a definição da 
estratégia de terceirização, estratégia de aquisição e do plano tático de TI.” 
 
Este documento é parte integrante do PDTI do Ministério das Comunicações, sendo um 
instrumento de integração entre seus diversos componentes, a saber: 
 

 Plano estratégico de TI  
 Plano Tático de TI 
 Avaliação de Riscos 
 Portfólio de projetos de TI 
 Portfólio de serviços de TI 
 Estratégia de terceirização de TI 
 Estratégia de aquisição 
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2. Referências  

2.1 Referências Diversas 

 COBIT® 4.1 Framewo r k - C o n t r o l O b j e c t i v e s, M a n a g e m e n t G u i d 
e l i n e s, M a t u r i t y M o d e l s - ISBN 1-933284-72-2 IT Governance Institute 

 Instrução normativa nº 4, de 12 de novembro de 2010 
 

2.2 Referências Institucionais 

 
 Matriz de objetivos do negócio (II-a) 
 Matriz de objetivos da TI (II-b) 
 Matriz SWOT (III-c) 
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3. Descrição do Plano Estratégico de TI 
 
A descrição do Plano Estratégico de TI se faz através do processo PO01: 
 
Processo PO1 - Definir Plano 

Estratégico de TI 
O planejamento estratégico de TI é exigido para 
gerenciar e direcionar todos os recursos de 
acordo com as prioridades e estratégias do 
negócio. A função de TI (Unidade de Gestão da 
Tecnologia da Informação) e os stakeholders do 
negócio são responsáveis por assegurar que o 
valor ótimo de retorno sobre o investimento é 
alcançado. 

 
O Plano Estratégico original teve um horizonte de quatro anos (2010-2013). Nesta 
primeira revisão, esse horizonte é ampliado até 2016. 
 
Esse Plano procura se integrar a visão estratégica da organização, procurando alinhar os 
objetivos estratégicos da TI com a missão e os objetivos estratégicos de negócio, 
conforme recomenda o modelo de governança de TI COBIT 4.1(1). 
 
Tal premissa pode ser verificada no objetivo de controle alinhamento com o plano 
estratégico do negócio, que visa: 
 
Estabelecer processos  bi-direcionais de educação e participação recíproca em 
planejamento estratégico para atingir alinhamento e integração entre a organização a TI. 
Mediar os negócios e a TI de modo que as prioridades possam ser mutuamente 
acordadas. 
 
Dessa forma foram envolvidas as áreas de negócio consideradas como representantes 
dos clientes internos da CGTI (Coordenação Geral de Tecnologia da Informação). 
 
Foram também envolvidos todos os executivos e gestores da TI, bem como outros 
profissionais  
 
Com base na missão: “Proporcionar à sociedade Brasileira acesso democrático e 
universal aos serviços de telecomunicações, radiodifusão e postais, privilegiando a 
redução das desigualdades sociais e regionais, o desenvolvimento industrial-tecnológico 
competitivo, a expansão do mercado de consumo de massa e a gestão sustentada do 
meio ambiente”. 
 
A área de tecnologia da informação do Ministério das Comunicações, representada pela 
CGTI (Coordenação Geral de Tecnologia da Informação), entende que pode suportar o 
objetivo estratégico “Crescimento do papel e atribuições do MC junto à Sociedade 
Brasileira”, trazendo benefícios aos seus clientes externos e internos, conforme mostra o 
modelo a seguir: 
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4. Gestores e stakeholders envolvidos no Plano 
 

89 de 152



     

Projeto:  
PDTIC 

Ministério das 
Comunicações 

 
Produto: 
Plano estratégico de TI 
 

Artefato: 
IV-a 

Versão: 
2.0 

Data: 
09/12/2010 

 
 

Página :   9   de     23 
  

A IN 04/2010 define:  
 
“ CAPÍTULO I 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 2º para fins desta instrução normativa, considera-se::  
 
XXI – Gestão: conjunto de atividades superiores de planejamento, coordenação, 
supervisão e controle, relativas às Soluções de Tecnologia da Informação que visam 
garantir o atendimento dos objetivos do órgão ou entidade; e “IV - 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.”   
 
Para desempenhar essa função, foi criado o comitê denominado de Grupo Gestor da TI, 
constituído da seguinte forma: 
 

1. Presidente do comitê: ocupado pelo executivo de TI mais graduado, no caso o 
Coordenador da CGTI (Coordenação Geral de Tecnologia da Informação), tem 
como função coordenar os trabalhos do comitê, resolver conflitos e gerir o Plano 
Estratégico da TI. 

2. Secretário-executivo: ocupado pelo Coordenador da COINF, tem por função 
convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias do comitê, registrar os trabalhos 
e compartilhar as informações entre os membros do Grupo. 

3. Sub-Comitê de gestão da TI: ocupado pelos gestores da TI (DISIS, DIRED), pelo 
Gerente de Projetos de TI e por um grupo de técnicos chave definidos, tem por 
função gerir o Plano Tático, acompanhar indicadores, planejar e monitorar os 
projetos e ações do PDTI, implementar as ações preventivas e corretivas da 
avaliação de riscos e divulgarar as informações relativas ao Plano Tático junto ao 
Sub-Comitê de gestão do negócio. 

4. Sub-Comitê de gestão do negócio: ocupado por representantes das áreas de 
negócio, tem como função levantar e priorizar demandas, colaborar com o Sub-
comitê de gestão da TI e compartilhar o Plano Tático junto aos usuários, de modo a 
otimizar o uso dos recursos da TI e os processos de negócio da organização. 

 
Recomenda-se que o Sub-Comitê de gestão da TI tenha as seguintes reuniões ordinárias: 
 

 Mensalmente: reunião de progresso para monitoramento e gestão de mudanças do 
PDTI; 

 Anualmente: reunião de revisão do PDTI e montagem da Estratégia de Aquisição e 
Terceirização do exercício seguinte. 

 
Recomenda-se que os o Grupo Gestor de TI tenha as seguintes reuniões ordinárias: 
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 Trimestralmente: reunião de alinhamento com o sub-comitê de gestão do negócio 
para comunicação do andamento e gestão de mudanças no PDTI; 

 Anualmente: reunião de revisão do PDTI e geração do Plano Tático. 
 

A qualquer tempo o Presidente do Grupo Gestor de TI pode convocar reuniões 
extraordinárias dos sub-comitês. 
 
5. Diretrizes do Plano 
 
As diretrizes da TI foram levantadas como itens a serem avaliados no contexto da linha de 
ação de desenvolvimento dos objetivos de negócio da organização.  
 
As diretrizes foram levantadas com três focos: 
 

 O do principal executivo da TI,; 
 A dos gestores da TI e; 
 O dos stakeholders (interessados institucionais). 
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5.1 Diretrizes na visão do principal executivo da TI 
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5.2 Diretrizes na visão dos gestores da TI 
 
As diretrizes da TI levantadas na CGTI (Coordenação Geral de Tecnologia da 
Informação), foram: 
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5.3 Diretrizes na visão dos stakeholders (interessados innstituciionais) 
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6. Foco do Plano Estratégico de TI 
 
Estão descritos abaixo o foco primário e secundário do Plano Estratégico de TI. 
 
Foco primário Efetividade A efetividade trata a informação que é relevante 

e pertinente ao processo de negócio assim como 
se é disponibilizada de uma maneira oportuna, 
correta, consistente e útil. 

Foco secundário Eficiência A eficiência refere-se à provisão da informação 
com o uso ótimo (o mais produtivo e econômico) 
dos recursos. 

 
 
Abaixo a pontuação média obtida na avaliação dos focos acima na CGTI (Coordenação 
Geral de Tecnologia da Informação): 
 
Efetividade 6,44 

Eficiência 6,56 

 
Excelente (9-10) Bom ( 7 a 8,9) Média (5 a 6,9) Ruim (2 a 4,9) Péssima (1 a 1,9) 
 
Dessa forma, pode-se apreender que a situação atual dos focos encontra-se na faixa 
média. 
 
Nível sugerido até o final do plano atual (4 anos): 
 
Efetividade 8,0 

Eficiência 8,0 
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7. Objetivos de controle 
 
Os objetivos dos controles a serem adotados é facilitar a ação dos gestores e o trabalho 
de auditoria e avaliação do processo de Planejamento Estratégico (PO1),  . 
 
Desta forma, recomenda-se a implementação de: 
 
Objetivo de 
Controle 1.1 

Gerência de valores  Trabalhar com a organização para garantir 
que a carteira de investimentos de TI 
contenha programas que tenham sólidos 
casos de negócio.  

 Trabalhar para que os processos de TI  
forneçam entrega eficaz e eficiente dos 
componentes dos programas de TI e alerta 
precoce de eventuais desvios do plano, 
incluindo o custo, calendário ou 
funcionalidades que podem impactar os 
resultados esperados dos programas. 

 Os serviços de TI devem ser executados  
contra acordos de nível de serviço (SLAs). 
Designar responsabilidade para alcançar os 
benefícios e controlar os custos que devem 
ser claramente atribuídos e monitorados.  

 Estabelecer avaliações justas, transparentes, 
repetitivas e comparáveis, sempre alinhadas 
com as oportunidades de negócio, incluindo o 
valor financeiro, o risco de não entregar uma 
funcionalidade/capacidade e o risco de não 
alcançar os benefícios esperados.  

Objetivo de 
controle 1.2 

Alinhamento com o plano 
estratégico do negócio 

 Estabelecer processos  bi-direcionais de 
educação e participação recíproca em 
planejamento estratégico para atingir 
alinhamento e integração entre a organização 
a TI.  

 Mediar os negócios e a TI de modo que as 
prioridades possam ser mutuamente 
acordadas.  

 Criar e implantar o Grupo de Gestor de Ti da 
organização. 

Objetivo de 
controle 1.3 

Avaliação de desempenho 
atual 

 Avaliar a atual capacidade e desempenho das 
soluções e prestação de serviços da TI para 
estabelecer uma base para que futuros 
requisitos possam ser comparados. Definir o 
desempenho em termos da sua contribuição 
para objetivos organizacionais do ponto de 
vista das funcionalidades, estabilidade, 
complexidade, custos, pontos fortes e fracos.  
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Objetivo de 
controle 1.4 

Plano estratégico de TI  Criar um plano estratégico que define, em 
cooperação com as partes interessadas 
relevantes (stakeholders), como os objetivos 
da TI irão  contribuir para os objetivos 
estratégicos da organização e respectivos 
custos e riscos. Ele deve incluir como a TI irá 
suportar o seu programa de investimento.  

 A TI deve definir a forma como os objetivos 
serão cumpridos, as medições que devem ser 
utilizados e os procedimentos formais para 
obter  feedback entre as partes interessadas. 
O plano estratégico de TI deve cobrir 
investimento / orçamento operacional, fontes 
de financiamento, estratégia de terceirização, 
estratégia de aquisição e exigências legais e 
regulamentares. O plano estratégico deve ser 
suficientemente detalhado para permitir a 
definição de planos tático de TI.  

Objetivo de 
controle 1.5 

Plano Tático de TI  Criar um portfólio de planos táticos de TI 
derivado do plano estratégico. O plano tático 
deve remeter a um programa de 
investimentos em TI, serviços e avaliação da 
TI. Deve descrever as iniciativas, recursos 
requeridos da TI e como o uso dos recursos e 
obtenção de benefícios irá ser monitorada e 
gerenciada.Os Planos táticos devem ser 
suficientemente detalhados para permitir a 
definição de planos de projeto, bem como o 
ativo gerenciamento e iniciativas através de 
análise de projetos e portfólios de serviços 

Objetivo de 
controle 1.6 

Gerenciamento de 
portfólios 

 Gerenciamento ativo com o programa de 
investimentos associado a TI requer a 
realização de objetivos estratégicos de 
negócio através da identificação, definição, 
avaliação, priorização, seleção, iniciação, 
gerenciamento e controle de programas. O 
gerenciamento do portfólio deverá incluir 
claramente os resultados, assegurando que 
os objetivos do programa suporte a realização 
dos resultados, fornecendo contabilidade 
suportadas por medições. Deve definir 
projetos associados a programas, alocando 
recursos e fundos, delegando autoridade e 
comissionando os projetos requeridos no 
lançamento do programa. 
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8. Nível de maturidade 
 
O nível de maturidade permite avaliar o estágio da TI no que se refere a cada processo 
dos domínios do COBIT. Com isso é possível avaliar a situação atual e projetar o nível de 
maturidade a ser alcançado até o final do Plano Atual. 
 
Conforme define o COBIT 4.1, o nível de maturidade em Planejamento Estratégico da TI 
pode ser determinado analisando os critérios a seguir: 
 
0 - inexistente : Planejamento estratégico de TI não é executado. Não há consciência por 
parte dos gestores que o planejamento estratégico é necessário para apoiar  
objetivos de negócio.  
 
1 - Inicial / Ad Hoc: A necessidade de planejamento estratégico de TI é conhecida pela 
gestão de TI. O planejamento é realizado conforme o necessário para responder a um 
requisito de negócio específico. O planejamento estratégico de TI é ocasionalmente 
discutido em reuniões de gestão de TI. O alinhamento dos requisitos de negócios, 
aplicações e tecnologia acontece de forma reativa ao invés de uma estratégia corporativa. 
A posição de risco é identificada informalmente nos projeto. 
  
2 - Repetitivo mas Intuitivo: Planejamento estratégico de TI é compartilhado com a 
gestão do negócio. A atualização dos planos de TI ocorre em resposta a pedidos pela 
administração. As decisões estratégicas são conduzidas caso a caso, sem consistência 
com a estratégia de organização. Os riscos e benefícios para os usuários das principais 
decisões estratégicas são reconhecidos de uma forma intuitiva.  
 
3 - Definida: A política define quando e como executar o planejamento estratégico. 
Planejamento estratégico de TI segue uma abordagem estruturada que é documentada e 
conhecida de todos os funcionários. O processo de planejamento é razoavelmente bom e 
garante que o planejamento é suscetível de ser executado. No entanto, a discrição é dada 
a gestores individuais com respeito à aplicação do processo e não há procedimentos para 
examinar o processo. A estratégia de TI global inclui uma definição consistente dos riscos 
que a organização está disposta a tomar. As estratégias financeiras, técnicas e de 
recursos humanos da TI, cada vez mais influenciam na aquisição de novos produtos e 
tecnologias. O planejamento estratégico de TI é discutido em reuniões de gestão de 
negócios.  
 
4 - Gerenciado e Mensurável: O planejamento estratégico é uma prática comum e 
exceções seriam notadas pela gerência. O planejamento estratégico é definido como   
função de gestão com responsabilidades de nível sênior. A gerência é capaz de monitorar 
o processo de planejamento estratégico de TI, tomando decisões tendo como referência o 
planejamento estratégico e mensurando a sua eficácia. Tanto a curto como a longo prazo, 
o planejamento ocorre e se desenvolve em cascata para dentro da organização, com as 
atualizações realizadas conforme a necessidade. A estratégia de TI e a estratégia 
corporativa são cada vez mais coordenadas, abordando processos de negócios e de 
valor, acrescentando capacidades e alavancando o uso de aplicativos e tecnologias 
através de re-engenharia de processos de negócios. Há um processo bem definido para a 
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determinação do uso de recursos internos e recursos externos necessários no 
desenvolvimento de sistemas e operações.  
 
5 - Otimizado: o planejamento estratégico é um processo documentado, vivenciado e 
continuamente considerado no estabelecimento de metas de negócios e resultados em 
discernindo o valor do negócio através de investimentos em TI. Considerações de valor 
agregado são continuamente atualizados no processo de planejamento estratégico de TI . 
Metas realistas de longo prazo são desenvolvidas e constantemente atualizadas para 
refletir a mudança de tecnologia e negócios relacionados. Benchmarking confiável com 
melhores práticas e normas da indústria ocorre  é integrado com a estratégia. O plano 
estratégico inclui como o desenvolvimento de novas tecnologias pode conduzir à criação 
de novos negócios e a melhorar a vantagem competitiva da organização. 
 
Nível de maturidade encontrado 1 Inicial / Ad Hoc 

Nível de maturidade no Governo 
(administração direta) 

1 Inicial / Ad Hoc 

Nível sugerido até o final do 
plano atual (4 anos) 

2 Repetitivo, mas Intuitivo 

 
 
9. Indicadores 
 
Abaixo os indicadores com implantação recomendada para avaliar a performance do 
processo PO01: 
 
Indicador Unidade Fórmula 
Percentual dos objetivos da TI 
que suportam o plano 
estratégico de negócios  

% (Número de objetivos 
da TI que suportam 
os objetivos de 
negócio/Total de 
objetivos da TI)x100 

Porcentagem de projetos de TI 
na carteira de projetos de TI 
que podem diretamente 
remontar aos planos táticos.  

% (Número de projetos 
do plano 
tático/número de 
projetos total da 
TI)x100 

Atraso entre as atualizações 
do plano estratégico de TI e 
atualizações dos planos táticos 
da TI 

dias Tempo entre a 
atualização do plano 
estratégico da TI e a 
respectiva 
atualização dos 
planos táticos 
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10. Orçamento da TI 
 
O orçamento está detalhado no Plano Tático e projeta os valores estimados (2011-2015), 
com base em histórico e projeções dos gestores da TI e o orçamento realizado (2009-
2010). 
 
Esse orçamento foi aprofundado para o primeiro ano de execução da revisão do Plano, 
sendo necessárias revisões anuais antes do início de cada ano fiscal para determinar com 
acurácia os novos cenários ao longo dos próximos anos: 
 
Orçamento de aquisições (2009-2015) R$ 34.069.920,00 

 
Orçamento de terceirização (2009-2015) R$ 17.530.000,00 
Total R$ 51.599.920,00 

 
O orçamento detalhado de aquisições pode ser visto no artefato IV f – Estratégia de 
Aquisição e IV g – Estratégia de Terceirização. 
 
 
11. Fluxo de caixa da TI 
 
O fluxo de caixa demonstra a evolução de recursos aplicados na TI ao longo do tempo. 
 
Ano Valor dos recursos (R$) 
2009 (realizado) 2.031.472,37 
2010 (realizado) 8.668.063,27 
2011 23.265.398,26 
2012 8.561.374,99 
2013 3.641.027,78 
2014 3.023.250,00 
2015 2.409.333,33 
Total geral 51.599.920,00 
  
Pode-se notar que há uma concentração dos recursos no ano de 2011 e uma queda 
progressiva a partir de 2012, devido ao fato dos projetos atuais terem mais reflexo no ano 
de 2011. 
 
De qualquer forma, torna-se necessária a revisão do Plano Estratégico e Plano Tático 
anualmente para assegurar a entrada de novos projetos e ações antes da apresentação 
do orçamento de cada ano fiscal. 
 
Convém observar que não foram incluídos reajustes contratuais ao longo do tempo. 
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12. Fontes de recursos 
 
Orçamento da União.  
 
 
13. Estratégia de Terceirização 
 
 
A estratégia de terceirização está alinhada as recomendações da IN 04/2010 e será 

abordada no artefato específico: IVg Estratégia de Terceirização de TI. 

 

14. Estratégia de Aquisição 
 

A estratégia de aquisição será abordada especificamente no artefato específico: IVf 

Estratégia de Aquisições. 

 
15. Plano Tático 
 
O plano tático de TI será abordado especificamente no artefato específico: IVb Plano 

Tático de TI. 
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16. Avaliação de riscos 
 
A avaliação de riscos será abordada no artefato específico: IVc Avaliação de Riscos . 
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Histórico de Versões 

 
 

 

Data Versão Descrição Autor(es) Aprovado por 

01/10/2009 1.0 
Construção do banco de 

dados 
COINF COINF 

04/10/2009 1.0 
Geração da árvore do 

conhecimento 
COINF COINF 

26/10/2009 1.0 
Geração do documento 

formal 
COINF COINF 

30/10/2009 1.0 Homologação interna COINF COINF 

03/11/2009 1.0 Homologação final COINF 

CGTI 

(COORDENAÇÃO 

GERAL DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO) 

09/09/2010 1.5 
Atualização reunião 
Comitê TI 11/08/2010 

Comitê de TI COINF 

06/12/2010 2.0 
Revisão da estrutura e 
conteúdo do documento 

COINF COINF 
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1. Introdução 

1.1 Objetivo 

Descreve o Planos Táticos de TI derivado do plano estratégico.  

1.2 Sumário executivo 

O plano tático é pertinente ao programa de investimentos em TI, serviços e avaliação da 
TI. Deve descrever as iniciativas, recursos requeridos e como o uso dos recursos e 
obtenção de benefícios irá ser monitorada e gerenciada.Os planos táticos devem ser 
suficientemente detalhados para permitir a definição de planos de projeto, bem como o 
ativo gerenciamento e iniciativas através de análise de projetos e portfólios de serviços. 
 
 
2. Referências  

2.1 Referências Diversas 

 COBIT® 4.1 Framewo r k - C o n t r o l O b j e c t i v e s, M a n a g e m e n t G u i d 
e l i n e s, M a t u r i t y M o d e l s - ISBN 1-933284-72-2 IT Governance Institute 

 Instrução Normativa 04 de maio de 2008 do MPOG 
 

 2.2 Referências Institucionais 

 Plano de Ação da TI 
 Documento de Visão (gestores da TI) - problemas e desejos (III-f) 
 Diagnóstico da TI pelos seus gestores (III-h) 
 Documento de Visão (stakeholders) - problemas e desejos (III-e): STE 
 Documento de Visão (stakeholders) - problemas e desejos (III-e): SPOA 
 Documento de Visão (stakeholders) - problemas e desejos (III-e): SCE 
 Documento de Visão (stakeholders) - problemas e desejos (III-e): SSPO 
 Diagnóstico da TI pelos stakeholders (III-g): STE 
 Diagnóstico da TI pelos stakeholders (III-g): SPOA 
 Diagnóstico da TI pelos stakeholders (III-g): SCE 
 Diagnóstico da TI pelos stakeholders (III-g): SSPO 
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3. Estrutura analítica do Plano Tático 
 
A estrutura analítica foi construída a partir das demandas obtidas em duas frentes: 
 

1. Plano de Ação 2009-2010 desenvolvido pela CGMI (refletidas na coluna Área 
demandante PA). 

2. Entrevistas com os gestores da TI e stakeholders efetuadas nas Etapa II e III deste 
PDTI (Área demandante). 

 
Conforme a árvore desenhada no anexo do Artefato IVd, foram listados os programas, 
realçados na tabela nas linhas de cor amarela. 
 

 
 
Por sua vez, em cada programa, foram enumerados os respectivos projetos, 
representados na tabela pelas linhas de cor branca. 
 
Para cada projeto foi selecionada uma das seguintes estratégias: 
 

 Recursos internos: o projeto será desenvolvido com recursos internos do Ministério 
 Aquisição: o projeto será desenvolvido através de uma ou mais aquisições de bens 

e/ou serviços 
 Terceirização: o projeto será desenvolvido por empresas terceirizadas.  
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Cada programa recebeu um código de três letras e cada projeto um número dentro do 
código do programa. Por exemplo: PET 1.1 / 1.1.1 / 1.1.2 ... 
 
Para cada projeto foi identificada a área demandante (levantada no PDTI) e área 
demandante PA (no caso de demandas específicas do último Plano de Ação do órgão, 
ainda não concluídas). 
 
Para cada projeto foi definida uma prioridade: 
 
Prioridade Classificação no 

Portfólio de Projetos 
Prioridade no Plano Tático 

Alta 1 1000 
Média 2 500 
Baixa 3 100 
 
Em seguida as colunas de duração, início e término de cada projeto. E, por último, os 
responsáveis por cada projeto. 
 
 

4. Monitoramento e Controle da execução 
 
Para o monitoramento e controle do Plano Tático, utilize o indicador: 
 

 % concluído 
 

Utilizar o arquivo em anexo em MS Project 2007 (IVb Plano tático – anexo), 
utilizando a tabela Plano Tático. 

 
5. Monitoramento e Controle do Orçamento 

 
Para o monitoramento e controle do Plano Tático, utilize os indicadores: 

 
 Orçamento: valor total de recursos financeiros para executar o Plano Tático. 
 Linha de base: valor total de recursos financeiros previstos na última versão do 

Plano Tático. 
 Variação: diferença entre o Orçamento e a Linha de base. 
 Real: valor dos recursos financeiros executados (empenhados) até a data atual. 
 Restante: valor dos recursos financeiros necessários para a execução do Plano 

Tático. 
 

Utilizar o arquivo em anexo em MS Project 2007 (IVb Plano tático – anexo), 
utilizando a tabela Orçamento. 
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Histórico de Versões 

 
 

 

Data Versão Descrição Autor(es) Aprovado por 

01/10/2009 1.0 
Construção do banco de 

dados 
COINF 

CGTI 

(COORDENAÇÃO 

GERAL DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO) 

04/10/2009 1.0 
Geração da árvore do 

conhecimento 
COINF 

CGTI 

(COORDENAÇÃO 

GERAL DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO) 

26/10/2009 1.0 
Geração do documento 

formal 
COINF 

CGTI 

(COORDENAÇÃO 

GERAL DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO) 

30/10/2009 1.0 Homologação interna COINF 

CGTI 

(COORDENAÇÃO 

GERAL DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO) 

03/11/2009 1.0 Homologação final COINF 

CGTI 

(COORDENAÇÃO 

GERAL DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO) 

10/12/2010 2.0 
Revisão da estrutura do 

documento 
COINF COINF 
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1. Introdução 

1.1 Objetivo 

Fazer a identificação e avaliação dos riscos relacionados com a TI, bem como atribuir as 
ações e responsabilidades sobre os mesmos. 

 

1.2 Sumário executivo 

De acordo com o COBIT 4.1 “A efetiva Governança da TI ajuda a entender que os 
objetivos de negócio, a otimização dos investimentos de negócio e o gerenciamento 
adequado dos riscos e oportunidades relatadas, são fatores significativos.Valor, riscos e 
controle constituem o núcleo da Governança de TI. Gestão de riscos requer a consciência 
do risco por altos funcionários das empresas, uma compreensão clara da tendência  da 
empresa para o risco, a compreensão dos requisitos de conformidade, a transparência 
sobre os riscos significativos para a empresa e incorporação das responsabilidades de 
gestão de risco na organização.” 
 
Em conformidade com a ISO Guide 73 o risco é definido como “a combinação da 
probabilidade de um evento e sua conseqüência” 
 

 

2. Referências  

2.1 Referências Diversas 

 COBIT® 4.1 F r a m ewo r k - C o n t r o l O b j e c t i v e s, M a n a g e m e n t G u i 
d e l i n e s, M a t u r i t y M o d e l s - ISBN 1-933284-72-2 IT Governance Institute 

 ISO Guide 73 – Risk management – Vocabulary – Guidelines for use in Standards 
 

 2.2 Referências Institucionais 

 Matriz de objetivos do negócio (II-a) 
 Matriz de objetivos da TI (II-b) 
 Análise SWOT (II-b) 
 Documento de Visão (gestores da TI) - problemas e desejos (III-f) 
 Diagnóstico da TI pelos seus gestores (III-h) 
 Documento de Visão (stakeholders) - problemas e desejos (III-e): STE 
 Documento de Visão (stakeholders) - problemas e desejos (III-e): SPOA 
 Documento de Visão (stakeholders) - problemas e desejos (III-e): SCE 
 Documento de Visão (stakeholders) - problemas e desejos (III-e): SSPO 
 Diagnóstico da TI pelos stakeholders (III-g): STE 
 Diagnóstico da TI pelos stakeholders (III-g): SPOA 
 Diagnóstico da TI pelos stakeholders (III-g): SCE 
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 Diagnóstico da TI pelos stakeholders (III-g): SSPO 
 
 
3. Riscos identificados 
 
Foram identificados os seguintes riscos associados à gestão da TI. Os riscos ainda não 
estão agrupados e foram classificados de forma espontânea nos levantamentos 
preliminares, sendo catalogados por número. 
 
A identificação dos riscos foi feita junto aos gestores de TI e stakeholders na Etapa II e III 
do PDTI. 
 
A tabela a seguir mostrar esses riscos e os respectivos códigos:  
 

Descrição do risco 
Código do 
Risco 

Cortes orçamentários Risco 01 
Custo total de propriedade Risco 02 
Descontinuidade e interferências em projetos por falta de nivelamento Risco 03 
Atuação limitada por defasagem tecnológica Risco 04 
Qualidade limitada por falta de recursos e ambiente Risco 05 
Potencial e produção reduzidos Risco 06 
Estrutura organizacional não fortalecida gera interferências Risco 07 
Dificuldades (burocracia) na integração da TI do MC com outros Órgãos Risco 08 
Não credibilidade nas informações prestadas à sociedade Risco 09 
Descontinuidade de projetos e não alinhamento tecnológico do MC Risco 10 
Excesso de demandas do judiciário Risco 11 
Descontinuidade do trabalho Risco 12 
Instabilidade de informações em alguns sistemas de gestão Risco 13 
Estagnação da SSPO pelo excesso de ações burocráticas para 
assuntos de TI Risco 14 
Desmotivação de envolvidos Risco 15 
Vícios de postura burocrática e sem comunicação Risco 16 
Descontinuidade do trabalho Risco 17 
Conteúdo perdido Risco 18 
Investimentos aos programas desperdiçados Risco 19 
 

115 de 152



    

Projeto:  
PDTIC 

Ministério das 
Comunicações 

 
Produto: 
Avaliação de riscos 
 

Artefato: 
IV-c 

Versão: 
2.0 

Data: 
10/12/2010 

 
 

Página :   6   de     10 
  

 
4. Riscos agrupados 
 
Os riscos identificados foram agrupados, e descritos da seguinte forma:  
 

Descrição do risco 
Código do 
Risco 

Entendimento do risco 

Cortes orçamentários Risco 01 
Não atendimento de todos os projetos devido a 
cortes no orçamento da TI 

Custo total de propriedade TCO – 
(Total Cost Ownership) 

Risco 02 
Aquisições de soluções ou serviços sem levar em 
conta o custo total de propriedade 

Descontinuidade em projetos  
Risco 03, 10, 
12 

Interrupção e/ou descontinuidade na execução dos 
projetos da TI por fatores externos, tais como troca 
de gestores, fatores políticos,etc. 

Atuação limitada por defasagem 
tecnológica 

Risco 04 e 10 
Limitações de eficácia e eficiência nos processos de 
trabalho, ocasionadas pela obsolescência dos 
recursos da TI 

Qualidade limitada por falta de 
recursos e ambiente 

Risco 05 e 06 

A qualidade final dos produtos e/ou serviços da 
organização são afetados por limitação de recursos  
da TI (pessoas, infra-estrutura, aplicações e 
informação). Envolve também o potencial de 
produção da TI. 

Estrutura organizacional não 
fortalecida gera interferências 

Risco 07 
A estrutura atual da TI não é compatível com as 
demandas e é passiva de interferências externas 

Dificuldades (burocracia) na 
integração da TI do MC com outros 
Órgãos 

Risco 08 
A comunicação ineficaz, gera maiores custos e 
problemas de falta de integração da gestão da TI. 

Não credibilidade nas informações 
prestadas à sociedade 

Risco 09 
Refere-se ao componente de confiabilidade da 
informação (ver critérios de avaliação da informação 
– Artefato III-a) 

Excesso de demandas do judiciário Risco 11 
Trata-se de fator externo relacionado ao número de 
demandas do judiciário 

Instabilidade de informações em 
alguns sistemas de gestão 

Risco 13 
Refere-se ao componente de disponibilidade da 
informação (ver critérios de avaliação da informação 
– Artefato III-a) 

Estagnação da SSPO pelo 
excesso de ações burocráticas 
para assuntos de TI 

Risco 14 
Trata-se da gestão dos processos de atendimento da 
TI e suas peculiaridades administrativas 

Desmotivação de envolvidos Risco 15 
Trata-se de componente atitudinal dos envolvidos no 
uso e desenvolvimento das soluções de TI 

Vícios de postura burocrática e 
sem comunicação 

Risco 16 
Trata-se da gestão dos processos de atendimento da 
TI e suas peculiaridades administrativas 

Conteúdo perdido Risco 18 
Refere-se ao componente de integridade da 
informação (ver critérios de avaliação da informação 
– Artefato III-a) 

Investimentos aos programas 
desperdiçados 

Risco 19 
Trata-se da perda de recursos investidos na TI 

 
(1) Uma avaliação de TCO oferece idealmente uma indicação final que reflete não somente o custo de compra mas de 
todos os aspectos no uso mais adicional e na manutenção do equipamento, do dispositivo, ou do sistema considerado. 
Isto inclui os custos do pessoal da manutenção e treinamento e aos usuários do sistema, os custos associados com a 
falha ou o outage (planejada ou não), incidentes diminuitivos do desempenho (por ex., se os usuários ficarem em 
espera), custos de quebras de segurança (e custos por perda de reputação e recuperação), custos de preparação para 
o desastre e recuperação, espaço, eletricidade, despesas do desenvolvimento, infraestrutura e despesas de teste, 
garantia de qualidade, crescimento incremental, custo de desativação do equipamento, etc. 
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3. Análise dos Riscos 
 
Com os riscos já agrupados, foram analisados pelos seguintes critérios: 
 
Qual a probabilidade (chance) do risco ocorrer?  
Em percentual, avaliados da seguinte forma: Alta (70 a 99) , Média (40 a 69) ou Baixa (1 a 
39) 
 
Qual o grau de impacto no projeto se o risco ocorrer? 
Em unidades de impacto: Alta (70 a 100), Média (40 a 69) ou Baixa (1 a 39) 
 
Descrição do risco Código do 

Risco 
Probabilidade Impacto Criticidade = 

Probabilidade 
x Impacto 

Cortes orçamentários Risco 01 69 80 5520 

Custo total de propriedade TCO – 
Total Cost Ownership) 

Risco 02 01 01 01 

Descontinuidade em projetos  Risco 03, 10, 
12 

25 25 625 

Atuação limitada por defasagem 
tecnológica 

Risco 04 e 10 39 69 2691 

Qualidade limitada por falta de 
recursos e ambiente 

Risco 05 e 06 39 69 2691 

Estrutura organizacional não 
fortalecida gera interferências 

Risco 07 90 90 8100 

Dificuldades (burocracia) na 
integração da TI do MC com outros 
Órgãos 

Risco 08 80 90 7200 

Não credibilidade nas informações 
prestadas à sociedade 

Risco 09 70 80 5600 

Excesso de demandas do judiciário Risco 11 01 01 01 

Instabilidade de informações em 
alguns sistemas de gestão 

Risco 13 10 70 700 

Estagnação da SSPO pelo 
excesso de ações burocráticas 
para assuntos de TI 

Risco 14 10 60 600 

Desmotivação de envolvidos Risco 15 10 60 600 

Vícios de postura burocrática e 
sem comunicação 

Risco 16 20 70 1400 

Conteúdo perdido Risco 18 10 90 900 

Investimentos aos programas 
desperdiçados 

Risco 19 30 69 2070 
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A seguir os riscos classificados na ordem de criticidade: 
 
 
Descrição do risco Código do Risco Probabilidade Impacto Criticidade 

Estrutura organizacional não fortalecida gera 
interferências 

Risco 07 90 90 8100 

Dificuldades (burocracia) na integração da 
TI do MC com outros Órgãos 

Risco 08 80 90 7200 

Não credibilidade nas informações 
prestadas à sociedade 

Risco 09 70 80 5600 

Cortes orçamentários Risco 01 69 80 5520 

Atuação limitada por defasagem tecnológica Risco 04 e 10 39 69 2691 

Qualidade limitada por falta de recursos e 
ambiente 

Risco 05 e 06 39 69 2691 

Investimentos aos programas desperdiçados Risco 19 30 69 2070 

Vícios de postura burocrática e sem 
comunicação 

Risco 16 20 70 1400 

Conteúdo perdido Risco 18 10 90 900 

Instabilidade de informações em alguns 
sistemas de gestão 

Risco 13 10 70 700 

Descontinuidade em projetos  Risco 03, 10, 12 25 25 625 

Estagnação da SSPO pelo excesso de 
ações burocráticas para assuntos de TI 

Risco 14 10 60 600 

Desmotivação de envolvidos Risco 15 10 60 600 

Custo total de propriedade TCO – Total Cost 
Ownership) 

Risco 02 1 1 1 

Excesso de demandas do judiciário Risco 11 1 1 1 
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4. Plano de Ação 
 
A ação preventiva define o que pode ser feito para impedir a ocorrência do risco. 
 
A ação corretiva (ou de contingência) define o que pode ser feito para minimizar os danos 
causados se o risco concretizar-se. 
 
Essas ações gerenciais são de responsabilidade dos gestores da TI, em conjunto com os 
membros do Grupo Gestor da TI: 

 
Descrição do risco Código do 

Risco 
Ação Preventiva Ação corretiva 

Cortes orçamentários Risco 01  Apresentar Plano 
Tático antes do 
fechamento do 
orçamento 

 Solicitar reforço 
orçamentário 

Custo total de propriedade 
TCO – Total Cost 
Ownership) 

Risco 02  Efetuar processos 
licitatórios de alto 
valor agregado 
utilizando práticas de 
técnica x preço 

 Monitorar os custos de 
propriedade dos projetos 
da TI 

Descontinuidade em 
projetos  

Risco 03, 
10, 12 

 Criação do Grupo 
Gestor de TI 

 Desenvolvimento e 
acompanhamento do 
Plano Tático 

 Implementar 
Gerenciamento por 
Projetos 

 Implementar modelo 
de processos da TI 

 

 Reuniões periódicas 
mensais do Grupo Gestor

 Reuniões de progresso 
mensais de execução do 
Plano Tático 

Atuação limitada por 
defasagem tecnológica 

Risco 04 e 
10 

 Desenvolver plano de 
pesquisa e 
desenvolvimento em 
novas tecnologias 

 Participação em eventos 
de mercado 

 Participação em 
treinamentos de mercado 

Qualidade limitada por falta 
de recursos e ambiente 

Risco 05 e 
06 

 Incluir no PDTI 
orçamento para 
ampliação de 
recursos e ambiente 

 Desenvolvimento de 
estudos de causa e 
efeito 

 

 Reuniões periódicas 
mensais do Grupo Gestor

 Reuniões de progresso 
mensais de execução do 
Plano Tático 

Estrutura organizacional 
não fortalecida gera 
interferências 

Risco 07  Desenvolver estudo 
para a proposição de 
uma nova estrutura 
organizacional na TI 

 N/A 

Dificuldades (burocracia) 
na integração da TI do MC 
com outros Órgãos 

Risco 08  Integrar órgãos com o 
Grupo Gestor da TI 

 Reuniões periódicas 
mensais do Grupo Gestor

 Reuniões de progresso 
mensais de execução do 
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Plano Tático 

Não credibilidade nas 
informações prestadas à 
sociedade 

Risco 09  Levantar as causas 
relativas a falta de 
confiabilidade 

 Implementar ações 
que minimizem ou 
solucionem o 
problema 

 Tomar ações de  correção 
de problemas 

 Registrar e medir os 
indicadores de qualidade 
da informação 

Excesso de demandas do 
judiciário 

Risco 11  N/A  N/A 

Instabilidade de 
informações em alguns 
sistemas de gestão 

Risco 13  Levantar as causas 
relativas a falta de 
confiabilidade 

 Implementar ações 
que minimizem ou 
solucionem o 
problema 

 Tomar ações de correção 
de problemas 

 Registrar e medir os 
indicadores de qualidade 
dos sistemas de 
informação 

Estagnação da SSPO pelo 
excesso de ações 
burocráticas para assuntos 
de TI 

Risco 14  Participação no 
Grupo Gestor de TI 

 Reuniões periódicas 
mensais do Grupo Gestor

 Reuniões de progresso 
mensais de execução do 
Plano Tático 

Desmotivação de 
envolvidos 

Risco 15  Efetuar campanhas 
preventivas de 
motivação 

 Reconhecer melhores 
práticas 

Vícios de postura 
burocrática e sem 
comunicação 

Risco 16  Implementar 
Escritório de Projetos 
na WEB 

 Reuniões de progresso 
mensais de execução do 
Plano Tático 

Conteúdo perdido Risco 18  Levantar as causas 
relativas a falta de 
confiabilidade 

 Implementar ações 
que minimizem ou 
solucionem o 
problema 

 Tomar ações de correção 
de problemas 

 Registrar e medir os 
indicadores de qualidade 
da informação 

Investimentos aos 
programas desperdiçados 

Risco 19  Desenvolvimento de 
um Plano Tático 

 Reuniões de progresso 
mensais de execução do 
Plano Tático 
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Data Versão Descrição Autor(es) Aprovado por 

01/10/2009 1.0 
Construção do banco de 

dados 
COINF COINF 

04/10/2009 1.0 
Geração da árvore do 

conhecimento 
COINF COINF 

26/10/2009 1.0 
Geração do documento 

formal 
COINF COINF 

30/10/2009 1.0 Homologação interna COINF COINF 

03/11/2009 1.0 Homologação final COINF 

CGTI 

(COORDENAÇÃO 

GERAL DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO) 

06/12/2010 2.0 
Revisão da estrutura e 

conteúdo do documento 
COINF 

COINF 
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1. Introdução 

1.1 Objetivo 

Permitir a visualização dos programas e projetos requeridos para a realização de 

objetivos estratégicos de negócio através da identificação, definição, avaliação, 

priorização, seleção, iniciação, gerenciamento e controle de programas. 

1.2  Sumário executivo 

O gerenciamento do portfólio deverá incluir claramente os resultados obtidos, 

assegurando que os objetivos do programa suportem a realização dos resultados, 

fornecendo contabilidade suportadas por medições. Deve definir os projetos associados a 

programas, alocando recursos e fundos, delegando autoridade e comissionando os 

projetos requeridos no lançamento do programa. 

 

2. Referências  

2.1 Referências Diversas 

 COBIT® 4.1 F r a m ewo r k - C o n t r o l O b j e c t i v e s, M a n a g e m e n t G u i 
d e l i n e s, M a t u r i t y M o d e l s - ISBN 1-933284-72-2 IT Governance Institute 
(1) 

2.2 Referências Institucionais 

 Documento de Visão (gestores da TI) - problemas e desejos (III-f) 
 Diagnóstico da TI pelos seus gestores (III-h) 
 Documento de Visão (stakeholders) - problemas e desejos (III-e): STE 
 Documento de Visão (stakeholders) - problemas e desejos (III-e): SPOA 
 Documento de Visão (stakeholders) - problemas e desejos (III-e): SCE 
 Documento de Visão (stakeholders) - problemas e desejos (III-e): SSPO 
 Diagnóstico da TI pelos stakeholders (III-g): STE 
 Diagnóstico da TI pelos stakeholders (III-g): SPOA 
 Diagnóstico da TI pelos stakeholders (III-g): SCE 
 Diagnóstico da TI pelos stakeholders (III-g): SSPO 

 

124 de 152



    

Projeto:  
PDTIC 

Ministério das 
Comunicações 

 
Produto: 
Portfólio de projetos da TI  
 

Artefato: 
IV-d 

Versão: 
2.0 

Data: 
13/10/2010 

 
 

Página :   5   de     6 

 
3. Portfólio de projetos 
 
Ver em anexo, o diagrama com o portfólio de projetos relativos ao PDTI. 
 
 
 

 
 
 
O Portfólio de Projetos é divido em programas. 
 
Os programas são divididos em grupos. 
 
Que por sua vez é dividido em projetos. 
 
Algumas vezes os projetos não são classificados em grupos. 
 
Ao lado de cada grupo e projeto existem as prioridades: 1,2 ou 3. 
 
Todos os grupos recebem prioridade 2. 
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A tabela a seguir, demonstra o significado de cada prioridade: 
 
Prioridade Classificação no 

Portfólio de Projetos 
Prioridade no Plano Tático 

Alta 1 1000 
Média 2 500 
Baixa 3 100 
 
No Plano Tático, que é totalmente espelhado nesse portfólio, as prioridades são 
transformadas em scorecards (1000, 500 e 100). 
 
Os resultados esperados podem ser identificados na descrição do nome de cada projeto. 
Prazos e responsáveis poderão ser encontrados no Plano Tático.  
 
Utilize o documento anexo em MInd Manager (IVd Portfólio de projetos de TI – 
anexo) e  veja o Portfólio de Projetos completo. 
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Histórico de Versões 

 
 

 

Data Versão Descrição Autor(es) Aprovado por 

01/10/2009 1.0 
Construção do banco de 

dados 
COINF COINF 

04/10/2009 1.0 
Geração da árvore do 

conhecimento 
COINF COINF 

26/10/2009 1.0 
Geração do documento 

formal 
COINF COINF 

30/10/2009 1.0 Homologação interna COINF COINF 

03/11/2009 1.0 Homologação final COINF CGTI 

13/12/2010 2.0 
Revisão da estrutura do 

documento 
COINF COINF 
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1. Introdução 

1.1 Objetivo 

Permitir a visualização dos programas e projetos relacionados a serviços de TI. 

. 
1.2  Sumário executivo 

O gerenciamento do portfólio de serviços deverá incluir claramente os resultados, 

assegurando que os objetivos do programa suportem a realização dos resultados, 

fornecendo contabilidade suportadas por medições. Deve definir os projetos associados a 

programas, alocando recursos e fundos, delegando autoridade e comissionando os 

projetos requeridos no lançamento do programa.. 

 

2. Referências  

2.1 Referências Diversas 

 COBIT® 4.1 F r a m ewo r k - C o n t r o l O b j e c t i v e s, M a n a g e m e n t G u i 
d e l i n e s, M a t u r i t y M o d e l s - ISBN 1-933284-72-2 IT Governance Institute 
(1) 

2.2 Referências Institucionais 

 Documento de Visão (gestores da TI) - problemas e desejos (III-f) 
 Diagnóstico da TI pelos seus gestores (III-h) 
 Documento de Visão (stakeholders) - problemas e desejos (III-e): STE 
 Documento de Visão (stakeholders) - problemas e desejos (III-e): SPOA 
 Documento de Visão (stakeholders) - problemas e desejos (III-e): SCE 
 Documento de Visão (stakeholders) - problemas e desejos (III-e): SSPO 
 Diagnóstico da TI pelos stakeholders (III-g): STE 
 Diagnóstico da TI pelos stakeholders (III-g): SPOA 
 Diagnóstico da TI pelos stakeholders (III-g): SCE 
 Diagnóstico da TI pelos stakeholders (III-g): SSPO 

 
 
 
3. Portfólio de serviços 
 
O Portfólio de Serviços de TI é um programa do Portfólio de Projetos. Ver em anexo, o 
diagrama com o portfólio de serviços relativos ao PDTI. 
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Para melhor compreensão, aplicar a seguinte legenda: 
 

 
 
 
. 
 
Os grupos foram divididos em outros grupos, que por sua vez foram divididos em projetos. 
 
Ao lado de cada grupo e projeto existem as prioridades: 1,2 ou 3. 
 
A tabela a seguir, demonstra o significado de cada prioridade: 
 
Prioridade Classificação no 

Portfólio de Projetos 
Prioridade no Plano Tático 

Alta 1 1000 
Média 2 500 
Baixa 3 100 
 
No Plano Tático, que é totalmente espelhado nesse portfólio, as prioridades são 
transformadas em scorecards (1000, 500 e 100). 
 
Os resultados esperados podem ser identificados na descrição do nome de cada projeto. 
Prazos e responsáveis poderão ser encontrados no Plano Tático.  
 
Utilize o documento anexo em MInd Manager (IVe Portfólio de serviços de TI – 
anexo) e  veja o Portfólio de Projetos completo. 
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Histórico de Versões 

 
 

 

Data Versão Descrição Autor(es) Aprovado por 

01/10/2009 1.0 
Construção do banco de 

dados 
COINF COINF 

04/10/2009 1.0 
Geração da árvore do 

conhecimento 
COINF COINF 

26/10/2009 1.0 
Geração do documento 

formal 
COINF COINF 

30/10/2009 1.0 Homologação interna COINF COINF 

03/11/2009 1.0 Homologação final COINF 

CGTI 
(COORDENAÇÃO 

GERAL DE 
TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO) 

13/12/2010 2.0 
Revisão da estrutura e 

conteúdo do documento 
COINF COINF 
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1. Introdução 

1.1 Objetivo 

Descrever a estratégia de aquisições da Tecnologia da Informação. 

 

1.2 Sumário executivo 

Este documento busca alinhar a estratégia de aquisições da TI do Ministério das 
Comunicações  às   necessidades  de  negócio identificadas   e as diretrizes  previstas  na  
IN 04.  
 
Conforme define o PO1.2 Business-IT Alignment, devemos: “Estabelecer processos bi-
direcionais de educação e participação recíproca em planejamento estratégico para atingir 
alinhamento e integração entre a empresa a TI. Mediar os negócios e a TI de modo que 
as prioridades possam ser mutuamente acordadas. 
 
Já a IN 04/2010 define: 

“ Art. 5º – Não poderão ser objeto de contratação: 

I – mais de uma Solução de Tecnologia da Informação em um único contrato; e 

II – gestão de processos de Tecnologia da Informação, incluindo gestão de segurança da 
informação. 

Parágrafo único – O suporte técnico aos processos de planejamento e avaliação da 
qualidade das Soluções de Tecnologia da Informação poderá ser objeto de contratação, 
desde que sob supervisão exclusiva de servidores do órgão ou entidade. 

Art. 6º – Nos casos em que a avaliação, mensuração ou fiscalização da Solução de 
Tecnologia da Informação seja objeto de contratação, a contratada que provê a Solução 
de Tecnologia da Informação não poderá ser a mesma que a avalia, mensura ou fiscaliza. 

Art. 7º – É vedado: 

I – estabelecer vínculo de subordinação com funcionários da contratada; 

II – prever em edital a remuneração dos funcionários da contratada; 

III – indicar pessoas para compor o quadro funcional da contratada; 

IV – demandar ao preposto que os funcionários da contratada executem tarefas fora do 
escopo do objeto da contratação; 

V – reembolsar despesas com transporte, hospedagem e outros custos operacionais, que 
devem ser de exclusiva responsabilidade da contratada; 
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VI – prever em edital exigências que constituam intervenção indevida da Administração na 
gestão interna dos fornecedores; e 

VII – prever em edital exigência que os fornecedores apresentem, em seus quadros, 
funcionários capacitados ou certificados para o fornecimento da Solução, antes da 
contratação.” 
 
 
2. Referências  

2.1 Referências Diversas 

 
 COBIT® 4.1 Framewo r k - C o n t r o l O b j e c t i v e s, M a n a g e m e n t G u i d 

e l i n e s, M a t u r i t y M o d e l s - ISBN 1-933284-72-2 IT Governance Institute 
(1) 

 Instrução Normativa 04/2010 
 

2.2 Referências Institucionais 

 Plano estratégico de TI (IV-a) 
 Plano Tático de TI (IV-b) 
 Portfólio de projetos de TI (IV-d) 
 Portfólio de serviços de TI (IV-e) 
 Plano Tático (cronograma, recursos, orçamento e fluxo de caixa) (IV-a) 
 Avaliação de Riscos (IV-c) 

 

136 de 152



    
Projeto:  
PDTIC 

Ministério das 
Comunicações 

Produto: 
Estratégia de Aquisições  

Artefato: 
IV-f 

Versão: 
2.0 

Data: 
13/12/2010 

 
 

Página :   6   de     11 
 

 
3. Alinhamento com as necessidades do negócio 
 

Todo o foco da construção do PDTI se deu com base na visão do COBIT 4.1, que busca o 

alinhamento do Plano Estratégico com o plano de negócios, conforme especifica o 

objetivo de controle 1.2: 

 

Objetivo de 
controle 1.2 

Alinhamento com o plano 
estratégico do negócio 

Estabelecer processos  bi-direcionais de 
educação e participação recíproca em 
planejamento estratégico para atingir 
alinhamento e integração entre a empresa a TI. 
Mediar os negócios e a TI de modo que as 
prioridades possam ser mutuamente acordadas. 

 

O artefato IV a – Plano Estratégico de TI mostra detalhadamente o processo de 

construção desse alinhamento em suas diversas etapas. 

 

4. Alinhamento com o Plano Tático 
 
 
Este artefato está totalmente alinhado ao Plano Tático disponível nos artefatos IV b  – 
Plano Tático e IV b – Plano Tático – anexo. 
 
 

5. Alinhamento com as diretrizes da IN 04 
 
Com base no citado na IN 04/2010: 

“ Art. 5º – Não poderão ser objeto de contratação: 

I – mais de uma Solução de Tecnologia da Informação em um único contrato; e 

II – gestão de processos de Tecnologia da Informação, incluindo gestão de segurança da 
informação.”  

O quadro abaixo lista todos os projetos e ações que se enquadram nessa premissa 
(Recursos Internos), classificados por programa do Plano Tático: 
 
Programa Estratégico 
Pesquisar e Especificar ambiente com solução integrada de softwares para as 
tecnologias de BI (Business Intelligence). 
Pesquisar e especificar ambiente com Solução Integrada de Softwares para as 
Tecnologias BPM (Business Process Management), Workflow e ECM/GED (Enterprise 
Content Management / Gerenciamento Eletrônico de Documentos). 
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Continuidade das Atividades Grupo de Trabalho para Estudos e Proposições de Software 
Open Source no Ministério das Comunicações.   
Programa Normativo 
Revisar e implementar Norma de Segurança da Informação. 
Revisar  Norma Operacional Número 001/2006/SPOA/SE-MC - Procedimentos para o 
Uso de Estações de Trabalho, Programas de Computador (Software), Correio Eletrônico 
e Internet/Intranet, no âmbito do MC.  
Elaborar Norma da Utilização dos Ambientes Computacionais de Desenvolvimento, 
Homologação e Produção. 
Elaborar Norma de Liberação de Versões dos Aplicativos. 
Revisar, Instituir e Implantar Norma de Solicitação de Mudança. 
Programa de Atendimento ao Usuário 
Elaborar um Plano de Capacitação dos Usuários na utilização dos Softwares Básicos e 
Específicos das áreas, em articulação com a área de Gestão de Pessoas. 
Elaboração de plano de Modernização do parque Computacional (aquisição de estações 
de trabalho), as quais substituirão as estações obsoletas e  sem contrato de manutenção.
Efetuar parceria para Inclusão digital 
Programa de Recursos e Administração de Redes 
Segurança Lógica 
Revisar planos de contingência dos serviços de rede 
Segurança da informação 
Capacitação em segurança da informação 
Capacitação em tratamento de incidentes 
Capacitação em gestão de riscos 
Programas Administrativos 
Modernização do ambiente físico de trabalho da CGTI (COORDENAÇÃO GERAL DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) (exceto ambiente computacional central). 
Modernizar os Controles Internos Relativos aos Contratos, Garantias e Níveis de Serviço 
Acordados e Procedimentos de Gerenciamento, relativos aos Contratos de Serviços e 
Ativos de Informática. 
Instituir Grupo de Trabalho de Governo Eletrônico no Ministério das Comunicações. 
 

Os projetos e ações desenvolvidos pelos Recursos Internos poderão futuramente gerar 
projetos de aquisição. 
 
No momento desta revisão do PDTI, foram identificados os seguintes projetos/ações de 
Aquisição: 
 
Programa Estratégico 
Implantação da GED 
Programa de Atendimento ao Usuário 
Aquisição de ferramentas de produtividade para a camada cliente 
Treinamentos em novo sistema operacional 
Treinamentos nas ferramentas de produtividade para a camada cliente 
Programa de Recursos e Administração de Redes 
Segurança Física 
Definir, elaborar, adquirir e implantar Sala Cofre 
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Ambiente de Processamento 
Adquirir e implementar solução automatizada da ferramenta de segurança da informação 
Definir, elaborar, adquirir e implantar projeto de Vídeo Conferência; 
Definir e adquirir novos servidores dedicados (ativos) para substituir os ativos sem 
garantia 
Definir, elaborar, adquirir e implantar projeto de Voz sobre IP (VOIP) 
Definir, elaborar, adquirir e implantar solução de NOC (conjunto de solução para 
monitoramento do ambiente computacional); 
Segurança Lógica 
Definir, elaborar, adquirir e implantar à adequação dos ambientes computacionais da 
CGTI (COORDENAÇÃO GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO); 
Definir, elaborar, adquirir e implantar solução de FIREWALL (back-end, middle-end e 
front-end); 
Definir, elaborar, adquirir e implantar solução de segurança da informação contra perda 
indesejada de dados (IDS, IPS) 
Migração 
Aquisição de licença e Capacitação nos Serviços de Correio Eletrônico EXCHANGE 2007 
Aquisição de Licenças para servidor e Capacitação em Windows Server 2008 
Aquisição de licença e Capacitação nos Serviços de Banco de Dados SQL Server 2007  
Outros 
Implantar novos switches de acesso 
Integração com a ferramenta de Gerenciamento Gráfico NETSIGHT/ATLA 
Renovação da solução de balanceamento de carga de servidores e solução de segurança 
para as aplicações WEB (F5)  
Definir, elaborar, adquirir e implantar solução de nobreak para o CPD e ativos de rede nos 
andares (RACK) 
Definir, elaborar, adquirir, capacitar e implantar o aprimoramento (UPGRADE) da solução 
de STORAGE SUN 
Definição, elaborar, adquirir, capacitar e implantar o aprimoramento (UPGRADE) da 
solução de BACKUP (FITOTECA) 
Definir, elaborar, contratar e implantar o serviço de infra-estrutura, reestruturação e 
recertificação do cabeamento estruturado do MC 
Definir, elaborar, adquirir e implantar o produto Symantec Backup EXEC e agentes para 
servidores Windows, MS Exchange e controladores de domínio 
Programa de Software 
Outros 
Ferramenta de Portal 
Corel Draw 
Pacote Adobe 
Estação gráfica Apple 
Rational Rose 
Ferramenta de desenvolvimento ágil 
Software de BI 
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6. Orçamento de aquisições 
 
A seguir está descrito o orçamento relativo às aquisições. 
 
Programa Estratégico R$ 8.000.000,00 
Implantação da GED R$ 8.000.000,00 
Programa de Atendimento ao Usuário R$ 2.800.000,00 
Aquisição de ferramentas de produtividade para a camada 
cliente R$ 1.000.000,00 
Treinamentos em novo sistema operacional R$ 800.000,00 
Treinamentos nas ferramentas de produtividade para a 
camada cliente R$ 800.000,00 
Programa de Recursos e Administração de Redes R$ 19.490.000,00 
Segurança Física R$ 6.000.000,00 
Definir, elaborar, adquirir e implantar Sala Cofre R$ 6.000.000,00 
Ambiente de Processamento R$ 5.050.000,00 
Adquirir e implementar solução automatizada da ferramenta 
de segurança da informação R$ 500.000,00 
Definir, elaborar, adquirir e implantar projeto de Vídeo 
Conferência; R$ 1.000.000,00 
Definir e adquirir novos servidores dedicados (ativos) para 
substituir os ativos sem garantia R$ 2.000.000,00 
Definir, elaborar, adquirir e implantar projeto de Voz sobre 
IP (VOIP) R$ 750.000,00 
Definir, elaborar, adquirir e implantar solução de NOC 
(conjunto de solução para monitoramento do ambiente 
computacional); R$ 800.000,00 
Segurança Lógica R$ 2.400.000,00 
Definir, elaborar, adquirir e implantar à adequação dos 
ambientes computacionais da CGTI (COORDENAÇÃO 
GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO); R$ 800.000,00 
Definir, elaborar, adquirir e implantar solução de FIREWALL 
(back-end, middle-end e front-end); R$ 600.000,00 
Definir, elaborar, adquirir e implantar solução de segurança 
da informação contra perda indesejada de dados (IDS, IPS) R$ 1.000.000,00 
Migração R$ 1.300.000,00 
Aquisição de licença e Capacitação nos Serviços de Correio 
Eletrônico EXCHANGE 2007 R$ 500.000,00 
Aquisição de Licenças para servidor e Capacitação em 
Windows Server 2008 R$ 300.000,00 
Aquisição de licença e Capacitação nos Serviços de Banco 
de Dados SQL Server 2007  R$ 500.000,00 
Outros R$ 4.740.000,00 
Implantar novos switches de acesso R$ 1.000.000,00 
Integração com a ferramenta de Gerenciamento Gráfico 
NETSIGHT/ATLA R$ 400.000,00 
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Renovação da solução de balanceamento de carga de 
servidores e solução de segurança para as aplicações WEB 
(F5)  R$ 250.000,00 
Definir, elaborar, adquirir e implantar solução de nobreak 
para o CPD e ativos de rede nos andares (RACK) R$ 120.000,00 
Definir, elaborar, adquirir, capacitar e implantar o 
aprimoramento (UPGRADE) da solução de STORAGE SUN R$ 1.100.000,00 
Definição, elaborar, adquirir, capacitar e implantar o 
aprimoramento (UPGRADE) da solução de BACKUP 
(FITOTECA) R$ 210.000,00 
Definir, elaborar, contratar e implantar o serviço de infra-
estrutura, reestruturação e recertificação do cabeamento 
estruturado do MC R$ 160.000,00 
Definir, elaborar, adquirir e implantar o produto Symantec 
Backup EXEC e agentes para servidores Windows, MS 
Exchange e controladores de domínio R$ 800.000,00 
Programa de Software R$ 4.680.070,00
Ferramenta de Portal R$ 329.000,00 
Corel Draw R$ 13.400,00 
Pacote Adobe R$ 27.520,00 
Estação gráfica Apple R$ 10.000,00 
Rational Rose R$ 2.000.000,00 
Ferramenta de desenvolvimento ágil R$ 300.000,00 
Software de BI R$ 2.000.000,00 
 
Valor total do orçamento de aquisições: R$ 34.269.920,00 
 
O orçamento que também está detalhado no Plano Tático, projeta os valores estimados, 
com base em histórico e projeções dos gestores da TI no período compreendido pelo 
PDTI. 
 
Esse orçamento foi aprofundado para o primeiro ano de execução do Plano, sendo 
necessárias revisões anuais antes do início de cada ano fiscal, para determinar com 
acurácia os novos orçamentos anuais ao longo dos próximos anos. 
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7. Fluxo de caixa de aquisições 
 
O fluxo de caixa de aquisições demonstra a evolução de recursos aplicados na TI em 
aquisições. 
 
Ano Valor dos recursos (R$) em aquisições 
2009 (realizado) 1.582.820,68
2009 (realizado) 6.006.743,05
2011 20.324.453,50
2012 5.538.124,99
2013 617.777,78
2014 0,00
2015 0,00
Total geral 34.069.920,00
 
Pode-se notar que há uma concentração dos recursos no ano de 2011 e uma queda 
progressiva a partir de 2012, devido ao fato dos projetos atuais terem mais reflexo no ano 
de 2011. 
 
De qualquer forma, torna-se necessária a revisão do Plano Estratégico e Plano Tático 
anualmente para assegurar a entrada de novos projetos e ações antes da apresentação 
do orçamento de cada ano fiscal. 
 
A seguir é possível verificar graficamente o fluxo de caixa para o orçamento e orçamento 
acumulado em aquisições ao longo dos anos. 
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Histórico de Versões 

 
 

 

Data Versão Descrição Autor(es) Aprovado por 

01/10/2009 1.0 
Construção do banco de 

dados 
COINF COINF 

04/10/2009 1.0 
Geração da árvore do 

conhecimento 
COINF COINF 

26/10/2009 1.0 
Geração do documento 

formal 
COINF COINF 

30/10/2009 1.0 Homologação interna COINF COINF 

03/11/2009 1.0 Homologação final COINF 

CGTI 
(COORDENAÇÃO 

GERAL DE 
TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO) 

13/12/2010 2.0 
Revisão da estrutura e 

conteúdo do documento 
COINF COINF 
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1. Introdução 

1.1 Objetivo 

Descrever a estratégia de terceirização da TI. 

 

1.2 Sumário Executivo 

Este documento busca alinhar a estratégia de terceirização da TI do Ministério das 
Comunicações às necessidades de negócio  identificadas  e  as  diretrizes  previstas na 
IN 04.  
 
Conforme define o PO1.2 Business-IT Alignment, devemos: “Estabelecer processos bi-
direcionais de educação e participação recíproca em planejamento estratégico para atingir 
alinhamento e integração entre a empresa a TI. Mediar os negócios e a TI de modo que 
as prioridades possam ser mutuamente acordadas. 
 
Já a IN 04/2010 define: 

“ Art. 5º – Não poderão ser objeto de contratação: 

I – mais de uma Solução de Tecnologia da Informação em um único contrato; e 

II – gestão de processos de Tecnologia da Informação, incluindo gestão de segurança da 
informação. 

Parágrafo único – O suporte técnico aos processos de planejamento e avaliação da 
qualidade das Soluções de Tecnologia da Informação poderá ser objeto de contratação, 
desde que sob supervisão exclusiva de servidores do órgão ou entidade. 

Art. 6º – Nos casos em que a avaliação, mensuração ou fiscalização da Solução de 
Tecnologia da Informação seja objeto de contratação, a contratada que provê a Solução 
de Tecnologia da Informação não poderá ser a mesma que a avalia, mensura ou fiscaliza. 

Art. 7º – É vedado: 

I – estabelecer vínculo de subordinação com funcionários da contratada; 

II – prever em edital a remuneração dos funcionários da contratada; 

III – indicar pessoas para compor o quadro funcional da contratada; 

IV – demandar ao preposto que os funcionários da contratada executem tarefas fora do 
escopo do objeto da contratação; 

V – reembolsar despesas com transporte, hospedagem e outros custos operacionais, que 
devem ser de exclusiva responsabilidade da contratada; 
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VI – prever em edital exigências que constituam intervenção indevida da Administração na 
gestão interna dos fornecedores; e 

VII – prever em edital exigência que os fornecedores apresentem, em seus quadros, 
funcionários capacitados ou certificados para o fornecimento da Solução, antes da 
contratação.” 
 
2. Referências  

2.2 Referências Diversas 

 COBIT® 4.1 Framewo r k - C o n t r o l O b j e c t i v e s, M a n a g e m e n t G u i d 
e l i n e s, M a t u r i t y M o d e l s - ISBN 1-933284-72-2 IT Governance Institute 
(1) 

 Instrução Normativa 04/2010 
 

2.2 Referências Institucionais 

 Plano estratégico de TI (IV-a) 
 Plano Tático de TI (IV-b) 
 Portfólio de projetos de TI (IV-d) 
 Portfólio de serviços de TI (IV-e) 
 Plano Tático (cronograma, recursos, orçamento e fluxo de caixa) (IV-a) 
 Avaliação de Riscos (IV-c) 
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3. Alinhamento com as necessidades do negócio 
 

Todo o foco da construção do PDTI se deu com base na visão do COBIT 4.1, que busca o 

alinhamento do Plano Estratégico com o plano de negócios, conforme especifica o 

objetivo de controle 1.2: 

 

Objetivo de 
controle 1.2 

Alinhamento com o plano 
estratégico do negócio 

Estabelecer processos  bi-direcionais de 
educação e participação recíproca em 
planejamento estratégico para atingir 
alinhamento e integração entre a empresa a TI. 
Mediar os negócios e a TI de modo que as 
prioridades possam ser mutuamente acordadas. 

 

O artefato IV a – Plano Estratégico de TI mostra detalhadamente o processo de 

construção desse alinhamento em suas diversas etapas. 

 

4. Alinhamento com o Plano Tático 
 
Este artefato está totalmente alinhado ao Plano Tático disponível nos artefatos IV b  – 
Plano Tático e IV b – Plano Tático – anexo. 
 

5. Alinhamento com as Diretrizes da IN 04 
 
Todo o conjunto dos serviços de Tecnologia da Informação de um órgão ou uma entidade 
não poderá ter mais de uma Solução de Tecnologia da Informação em um único contrato. 
 
No momento do desenvolvimento do PDTI, foram identificados os seguintes 
projetos/ações passíveis de terceirização. 
 
A seguir a descrição completa das atividades a serem terceirizadas, previstas até 2015: 
 
Programa de Atendimento ao Usuário 
Estruturar base de conhecimento das soluções e encaminhamentos, resultado dos 
atendimentos aos usuários e mecanismos gerenciais visando a melhoria dos serviços. 
Adequar o nível de permissão  local  dos usuários nas estações de trabalho,para atender 
à Norma Operacional número 001/2006/SPOA/SE-MC;" 
Avaliação do Sistema Operacional Windows 7 para futura migração nas estações de 
trabalho do MC 
Programa de Recursos e Administração de Redes 
Segurança Lógica 
Definir, Acompanhar e Documentar Solução Centralizada de Registros (Logs) Gerados 
pelos Ativos de Rede. 
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Ambiente de impressão 
Distribuir impressoras na rede 
Up-grade tecnológico 
Maior atendimento a demandas de impressão 
Outros 
Plena utilização da atual infra-estrutura de rede e comunicação de dados 
Definir, elaborar, adquirir, implantar e capacitar o sistema operacional MS WINDOWS 
2008 Server Enterprise 
Programa de Desenvolvimento de Sistemas 
Sistemas novos 
Manutenção Corretiva e/ou Evolutiva do Sistema de Apoio à Execução Financeira 
Especificar, desenvolver, homologar e implantar o Sistema de Apoio aos Projetos 
Especiais 
Especificar, desenvolver, homologar e implantar o Sistema de Apoio Financeiro para 
Gestão do Funttel 
Especificar, desenvolver, homologar e implantar o Sistema de Controle de Pré e Pós 
Convênio do Funttel 
Especificar, desenvolver, homologar e implantar o Sistema de Acompanhamento do 
Comércio Internacional. 
Especificar, desenvolver, homologar e implantar o Sistema de Universalização de 
Serviços de Correios (SUC).  
Especificar, desenvolver, homologar e implantar o Sistema de Acompanhamento de 
Performance do Setor Postal. 
Especificar, desenvolver, homologar e implantar o Sistema de Indicadores de 
Performance do Operador Público Brasileiro. 
Especificar, desenvolver, homologar e implantar o Sistema de Controle da Memória 
Organizacional Postal. 
Especificar, desenvolver, homologar e implantar a Modernização do Sistema de Cadastro 
de Operadores Postais 
Desenvolver, homologar e implantar o Módulo Pagamento (III) do Sistema de Recursos 
Humanos (SRH). 
Desenvolver, homologar e implantar o Módulo Benefício (IV) do Sistema de Recursos 
Humanos (SRH). 
Desenvolver, homologar e implantar o Módulo de Desenvolvimento de Pessoal (V) do 
Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SRH). 
Desenvolver, homologar e implantar o Portal de Gestão de Pessoas (Portal CGGP). 
Especificar, desenvolver, homologar e implantar o Sistema TV Digital (STVD). 
Desenvolver o Sistema de Licitações de Radiodifusão - SOL 
Desenvolvimento de Portal Técnico da Área de Administração de Dados. 
Modelagem de Processos da SCE - Ciclo 2 ao 4 
Implantação do Módulo de Geoprocessamento do sistema de Rádio Comunitária 
Acompanhamento e Implantação do Sistema de Cadastramento GESAC 
Manutenção corretiva/evolutiva o Sistema de Gestão do Programa GESAC - Módulo 
ADMPP 
Especificar, desenvolver, homologar e implantar o Sistema de Gestão do Programa 
GESAC - Módulo Remanejamento 
Especificar, desenvolver, homologar e implantar o Sistema de Gestão do Programa 
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GESAC - Módulo Fiscalizações 
Implantação e avaliação dos novos serviços do Pré-Cadastramento de Radiodifusão 
Evolução e Acompanhamento da Biblioteca Digital a nível de MC 
Implantação da descentralização da publicação de conteúdo do Sitio e Intranet do MC 
Avaliação e incorporação do serviços de informações consolidadas da DESUT no sitio 
e/ou Intranet do MC 
Criar sistema de Universalização 
Criar sistema de biblioteca 
Desenvolver, homologar e implantar o Sistema de Contole de Eventos (Cadastramento 
de cursos) 
Desenvolver, homologar e implantar o Módulo de Sistema de Avaliação de Desempenho 
dos Servidores (SRH) 
Desenvolver, homologar e implantar o Módulo de Sistema do Reajuste de Pensão (SRH) 
Desenvolver, homologar e implantar o Módulo de Plano de classificação dos Cargos 
(SRH) 
Desenvolver, homologar e implantar o Módulo de Sistema de Cadastro de Salário Família 
(SRH) 
Desenvolver, homologar e implantar o Módulo de Cadastro dos Dependentes de Pensão 
Alimentícia (SRH) 
Desenvolver, homologar e implantar o Módulo de Controle de Substituições dos 
servidores (SRH) 
Desenvolver, homologar e implantar o Módulo de Controle de Espólio (SRH) 
Desenvolver, homologar e implantar o Módulo de Controle de Estorno Bancário (SRH) 
Desenvolver, homologar e implantar o Módulo de Auxílio Funeral (SRH) 
Desenvolver, homologar e implantar o Módulo de Controle de Ações (Gratificações e 
Incorporações)(SRH) 
Desenvolver, homologar e implantar o Módulo de Controle de Ações Judiciais (SRH) 
Desenvolver, homologar e implantar o Sistema de Controle de Pagamento de Contratos 
(CPAG) 
SICAFI 
SOE (Sistema de Outorga Educativa) 
SGD (Sistema de Gerenciamento de Documentos) 
Sistema Legados 
Modernização do Portal da Subsecretaria de Serviços Postais. 
Modernizar o Sistema de Controle de Processos e Documentos (CPROD). 
Modernizar o Sistema de Controle de Visitantes (MCSCV). 
Modernizar o Sistema de Controle de Acompanhamento das Demandas dos Usuários 
(ATENDIMENTO WEB). 
Modernizar o Sistema de Controle de Contratos (MCSCC). 
Especificar, desenvolver, homologar e implantar o Sistema de Comunicação Eletrônica - 
Consolidação do SGAP, RADTEC e SARF 
Modernizar o Sítio da Secretaria de Telecomunicações e/ou incorpora-lo ao sitio do MC 
Modernização dos Componentes do Sistema de Consulta Pública da STE na Internet.  
Modernizar Radcom 
Atualizar e migrar informação para toda secretaria (GSAC) 
Adequar sistema EXTRA via WEB 
Sistemas incorporados 
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Especificar, desenvolver, homologar e implantar Componentes do Sistema de Requisição 
de Materiais e Transferência de Patrimônio. 
Programa de Dados 
Avaliação, testes  para migração para o Banco de Dados  ORACLE 
Programas Administrativos 
Capacitação Avançada em Linguagem de Programação JAVA, adequada à metodologia 
adotada no MC. 
Programa de Serviços 
Consultoria e treinamento 
Banco de dados 
Processos 
Qualidade 
 

 
6. Orçamento de serviços terceirizados 
 
A seguir está descrito o orçamento de serviços terceirizados até outubro de 2015. 
 
O orçamento que também está detalhado no Plano Tático, projeta os valores estimados, 
com base em histórico e projeções dos gestores da TI. 
 
Esse orçamento foi aprofundado para o primeiro ano de execução do Plano, sendo 
necessárias revisões anuais antes do início de cada ano fiscal, para determinar com 
acurácia os novos orçamentos anuais ao longo dos próximos anos. 
 
Programa de Serviços  R$ 17.530.000,00 
Serviços de 
Desenvolvimento de 
soluções e Infra-estrutura 
de TI - contrato em vigor 

Contrato atual (atende a 
todos os itens da estratégia 
de terceirização) 

R$ 3.630.000,00 

Serviços de 
Desenvolvimento de 
soluções - novo contrato 

Atende aos itens de 
desenvolvimento na 
estratégia de terceirização 

R$ 6.700.000,00 

Serviços de Infra-estrutura 
de TI - novo contrato 

Atende a todos os itens de 
infra-estrutura na estratégia 
de terceirização 

R$ 5.200.000,00 

Serviços de Métricas e 
qualidade 

Atende a todos os itens de 
métricas e qualidade da 
estratégia de terceirização 

R$ 2.000.000,00 

 

7. Fluxo de caixa de serviços terceirizados 
 
O fluxo de caixa de aquisições demonstra a evolução de recursos aplicados na TI em 
serviços terceirizados. 
 
Ano Valor dos recursos (R$) em serviços terceirizados 
2009 (realizado) 448.651,69
2010 (realizado) 2.661.320,22
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2011 2.940.944,76
2012 3.023.250,00
2013 3.023.250,00
2014 3.023.250,00
2015 2.409.333,33
Total geral 17.530.000,00
 
Pode-se notar que há uma distribuição relativamente estável dos recursos ao longo de 
todos os anos, exceto 2009 porque o escopo do PDTI abarcou apenas o ultimo mês do 
ano. 
 
De qualquer forma, torna-se necessária a revisão do Plano Estratégico e Plano Tático 
anualmente para assegurar a entrada de novos projetos e ações antes da apresentação 
do orçamento de cada ano fiscal. 
 
A seguir é possível verificar graficamente o fluxo de caixa para o orçamento e orçamento 
acumulado em aquisições ao longo dos anos. 
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