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APRESENTAÇÃO
O objetivo do PDTI é fornecer as diretrizes e orientações estratégicas e táticas necessárias
para a condução dos projetos e serviços de Tecnologia da Informação em apoio à estratégia
institucional do FNDE.
O cumprimento da Missão do FNDE, no contexto da operacionalização e financiamento dos
Programas de Governo relativos à Educação, é apoiado fortemente por serviços e recursos
de Tecnologia da Informação.
Neste contexto é primordial que as ações em Tecnologia da Informação sejam planejadas
considerando o alinhamento com as necessidades da organização.
Este PDTI contém a identificação das necessidades de Tecnologia da Informação, o
alinhamento com o referencial estratégico institucional, o plano de metas, a identificação dos
recursos necessários, o dimensionamento dos recursos humanos necessários para a
implantação do PDTI e os fatores críticos de sucesso para a sua implantação.
A abrangência deste PDTI considera o FNDE como um todo.
Seu período de validade é até 2015, com revisões anuais.
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1. INTRODUÇÃO
Para a elaboração do PDTI do FNDE, os seguintes fatores motivacionais podem ser
considerados:
•

Acórdãos 594 do TCU;

•

Instrução Normativa 04 da SLTI/MPOG;

•

Plano Estratégico Institucional do FNDE;

Também faz parte da filosofia de gestão da TI do FNDE, o planejamento estratégico
periódico de suas atividades.
O PDTI está alinhado ao Plano Estratégico Institucional do FNDE (2010-2015) através do
desdobramento de objetivos esperados para a TI, são eles:
•

Promover a integração e informatização dos processos;

•

Sistematizar processos de trabalho e de gestão;

•

Atualizar e modernizar a estrutura física e tecnológica;

•

Desenvolver e integrar sistemas.

Estes objetivos estratégicos institucionais foram desdobrados em objetivos estratégicos de
TI, a partir do Mapa Estratégico da DIRTE.
Dessa forma os principais objetivos estratégicos da DIRTE são:
•

Atrair e reter pessoal com habilidades chaves;

•

Capacitar o pessoal próprio nos temas requeridos para o gerenciamento dos
serviços da DIRTE;

•

Implementar ferramentas para a operação e gerenciamento dos serviços de TI;

•

Estudar e adquirir tecnologias capacitadoras;

•

Atualizar e modernizar a infraestrutura tecnológica;

•

Realizar economias de escala;

•

Gerenciar a qualidade dos serviços;

•

Evoluir a governança de TI;

•

Fornecer suporte efetivo aos usuários;

•

Entregar no prazo;

•

Melhorar a produtividade da unidade de negócio;

•

Entender as estratégias das unidades de negócio;

•

Entender aplicações de tecnologia emergentes;

•

Propor e entregar soluções capacitadoras;

•

Garantir disciplina orçamentária.
7
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2. TERMOS E ABREVIAÇÕES
BABOK - The Guide to the Business Analysis Body of knowledge
BI - Business Intelligence
CBOK - Business Process Management Body of Knowledge
CGETI - Coordenação geral de tecnologia da informação
CMMI - Capability Maturity Model Integration
COBIT - Control Objectives for Information and Related Technology
DIRTE - Diretoria de Tecnologia
DW - Data Warehouse
EGTI - Estratégia Geral de Tecnologia da Informação
FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
ITIL - Information Technology Infrastructure Library
MPOG - Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão
MPS.br - Modelo Brasileiro de qualidade de software
NOC - Network Operation Center
OLAP - Online Analytical Processing
PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação
PMBOK - Project management body of knowledge
PMI - Project Management Institute
PRINCE2 - Project in Controlled Environment
RUP - Rational Unified Process
SCRUM - Método ágil de gerenciamento e desenvolvimento de projetos, cujo nome é
derivado de uma formação no jogo de rúgbi, baseada no engajamento de ambos os
times, que consiste em uma das formas de reiniciar o jogo após a ocorrência de uma
infração.
SLTI - Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
SWOT - Strengths, Weaknesses/Limitations, Opportunities, and Threats
TCU - Tribunal de Contas da União
UML - Unified Modeling Languague

8

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

3. METODOLOGIA APLICADA
O PDTI foi elaborado em 3 fases, quais sejam:
•

Fase 01: Elaboração do diagnóstico da situação atual do FNDE;

•

Fase 02: Elaboração do planejamento das ações do Plano Diretor de Tecnologia da
Informação;

•

Fase 03: Elaboração do planejamento para implementação do Plano Diretor de
Tecnologia da Informação

Foi composta uma equipe técnica com diversos perfis, principalmente:
•

Em planejamento estratégico de TI;

•

Sistemas e arquiteturas de aplicações;

•

Infraestrutura tecnológica;

•

Gestão de serviços de TI.

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Os seguintes documentos de referência foram considerados para a elaboração do PDTI:
•

PDTI 2007-2010 do FNDE;

•

IN 04 do SLTI/MPOG;

•

Política de Segurança da Informação do Gabinete de Segurança Institucional;

•

Acórdão 594 do TCU;

•

EGTI 2011-2012 - SLTI/MPOG;

•

Relatório de Governança de TI do TCU;

•

Plano Estratégico Institucional do FNDE;

•

Relatório de Gestão CGETI 2003-2010;

•

Modelo de referência 2011-2012 do PDTI - SLTI/MPOG.
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5. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES
Os

principais

princípios

que

determinam

a

elaboração

do

PDTI

baseiam-se

fundamentalmente nos referenciais acima descritos, principalmente o Plano Estratégico
Institucional do FNDE, o Acórdão 594 do TCU e a IN 04 (SLTI/MPOG).
Esses referenciais também orientam a definição de prioridades de implantação dos projetos
e iniciativas derivadas do PDTI.
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Atualmente a estrutura organizacional do FNDE encontra-se em evolução em função da mudança regimental aprovada pelo Decreto 7.481 de 16 de
maio de 2011. A estrutura está em readequação. A estrutura atual pode ser observada pela Figura 1 a seguir.

6. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA UNIDADE DE TI
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A Figura 2 apresenta a estrutura atual da DIRTE.

Com a readequação em curso, a DIRTE continua a ser vinculada à Presidência do FNDE,
acrescentando a Coordenação-Geral de Desenvolvimento de Sistemas, conforme pode ser
visto pela Figura 3 a seguir.
A Figura 4, por sua vez apresenta a nova estrutura da DIRTE considerando a readequação em
curso.
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Figura 3
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Figura 4
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Como pode ser observada pelos organogramas, a área de TI responde diretamente à
Presidência do FNDE, demonstrando a importância que as atividades de TI têm para o órgão.
As principais atividades e funções desenvolvidas pela unidade de TI são:
•

Desenvolvimento de sistemas de informação;

•

Desenvolvimento de projetos de desenho e redesenho de processos de negócio;

•

Elaboração de planos e estratégias;

•

Gerenciamento de projetos de TI e de processos;

•

Prospecção tecnológica;

•

Testes de sistemas;

•

Gerenciamento de serviços de TI;

•

Operação da infraestrutura de rede;

•

Segurança da informação;

•

Administração de banco de dados;

•

Administração de dados;

•

Desenvolvimento de arquiteturas de software;

•

Gerenciamento do orçamento de TI;

•

Atividades de suporte aos usuários;

•

Atividades de engenharia de software;

•

Atividades de engenharia da qualidade de software e serviços;

•

Atividades de levantamento de necessidades dos gestores e usuários;

•

Atividades de elicitação de requisitos e desenvolvimento da visão da solução;

•

Gerenciamento da mudança, incidentes e problemas;

•

Gerenciamento da estratégia de TI.
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7. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI

7.1 Missão
A missão da Diretoria de Tecnologia do FNDE - DIRTE é:

“CONTRIBUIR COM SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E DE
ENGENHARIA DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
PARA QUE O FNDE CUMPRA COM A SUA
MISSÃO INSTITUCIONAL NA
OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DOS
PROGRAMAS DE GOVERNO NA ÁREA DE
EDUCAÇÃO”
7.2 Visão
A Visão da TI do FNDE pode ser entendida como externa e interna:
•

Visão Externa - como a TI do FNDE quer ser vista pelo Governo Federal

“TORNAR-SE REFERÊNCIA EM SOLUÇÕES DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
NO GOVERNO FEDERAL”
•

Visão Interna - como a TI do FNDE quer ser vista pelas unidades do FNDE

“SER RECONHECIDA POR TODOS OS
INTEGRANTES DO FNDE COMO UM ÓRGÃO QUE
PRIMA PELA EXCELÊNCIA EM SOLUÇÕES DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E
ENGENHARIA DE PROCESSOS DE NEGÓCIO, NO
ATENDIMENTO TEMPESTIVO DAS NECESSIDADES
DE NOSSOS CLIENTES”
16
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7.3 Valores
Os valores da DIRTE são:
•

Ética nos relacionamentos interpessoais e com a coisa pública;

•

Trabalho com qualidade;

•

Gerência participativa;

•

Aperfeiçoamento contínuo de pessoas e de processos;

•

Delegação;

•

Inovação em produtos e serviços;

•

Agilidade no atendimento às necessidades da Organização;

•

Competência no desenvolvimento das atividades;

•

Responsabilidade;

•

Efetividade;

•

Comprometimento e Profissionalismo;

•

Cooperação;

•

Confiabilidade.

7.4 Objetivos Estratégicos de TI
Os objetivos estratégicos da DIRTE, para o período 2011-2015 são:
•

Tema: Pessoal
Objetivo estratégico 1: atrair e reter pessoal com habilidades chaves
Colocar nas funções gerenciais da DIRTE pessoal do FNDE.
Objetivos estratégico 2: capacitar o pessoal próprio nos temas requeridos
para o gerenciamento dos serviços da DIRTE
Elaborar um plano de treinamento para capacitação de pessoal próprio
visando dar as condições necessárias para o gerenciamento dos serviços
prestados assim como criação de uma cultura de melhoria e inovação.

•

Tema: Tecnologias promotoras
Objetivo estratégico 3: implementar ferramentas para a operação e
gerenciamento dos serviços de TI
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Adquirir ferramentas para o gerenciamento de serviços de fábrica de
software, engenharia de processos, modelagem de dados, reuso de
software, DW, OLAP, métricas, gerenciamento de disponibilidade,
capacidade, níveis de serviços,etc.
–

•

Objetivo estratégico 4: estudar e adquirir tecnologias promotoras
Adquirir tecnologias para aplicações mobile.

Tema: Excelência operacional
Objetivo estratégico 5: atualizar e modernizar a infraestrutura tecnológica
Atualizar e modernizar a infraestrutura do Data Center, topologia da rede,
segurança da informação e continuidade de serviços, como ambientes de
contingência.
Objetivo estratégico 6: realizar economias de escala
Otimizar o uso de servidores e armazenamento para novos projetos.
Objetivo estratégico 7: gerenciar a qualidade dos serviços
Estabelecer novos acordos de níveis de serviços para fábrica de software
e serviços de atendimento ao usuário e serviços de gerenciamento da
infraestrutura operacional e revisar os atuais, inclusive com os
fornecedores.
Objetivo estratégico 8: evoluir a governança de TI
Implementar processos de gerenciamento de serviços complementares
aos existentes atualmente, assim como processos de melhoria contínua e
melhoria dos processos de gerenciamento de projetos atuais.

•

Tema: Aliança com a unidade de negócio
Objetivo estratégico 9: fornecer suporte efetivos aos usuários
Melhoria dos processos de atendimento aos usuários e de atendimento e
análise às demandas por novos projetos e serviços.
Objetivo estratégico 10: garantir a entrega no prazo acordado
Melhorar os processos de metrificação de demandas de sistemas,
visando melhorar a assertividade da entrega no prazo e reduzir o backlog
e monitorar o atendimento aos acordos de níveis de serviços de TI.
Objetivo estratégico 11: melhorar a produtividade da unidade de negócio
Ofertar projetos que promovam a integração e informatização de
processos, a integração de sistemas e a sistematização de processos de
trabalho e gestão.

•

Tema: Liderança em soluções
Objetivo estratégico 12: entender as estratégias das unidades de negócio
Implementar processos de engenharia de requisitos.
Objetivo estratégico 13: entender aplicações de tecnologia emergentes
Criar processos de estudos e prospecção de novas tecnologias que
possam agregar valor ao negócio.
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Objetivo estratégico 14: propor e entregar soluções promotoras
Entregar aplicações baseadas em tecnologias emergentes que possam
agregar valor ao negócio.
•

Tema: Orçamento e custos
Objetivo estratégico 15: garantir disciplina orçamentária
Melhorar processo para o gerenciamento de custos de serviços e
monitoramento da execução integrada do orçamento com gestão dos
desvios.

7.5 Análise de SWOT da TI Organizacional
A análise SWOT permite:
A identificação dos pontos fortes da unidade organizacional, considerando aspectos
de gestão, operações, ativos, processos, serviços e produtos.
A identificação dos pontos fracos da unidade organizacional, considerando os
mesmos aspectos acima.
A identificação de ameaças que podem minimizar ou criar barreiras para a
eliminação dos pontos fracos ou para fortalecer e estender os pontos fortes.
A identificação de oportunidades para a melhoria dos aspectos considerados nos
pontos fortes, minimização ou eliminação dos pontos fracos e a criação e
implantação de novos serviços, produtos, processos, etc.
A Figura 2, a seguir apresenta a análise SWOT;
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7.5.1 Pontos fortes
Bom índice de Governança de TI: conforme relatório do TCU, o FNDE encontra-se
com índice 0,59, bem acima da média das demais autarquias da Administração
Pública Federal. Considerando a existência de Comitês e de mecanismos de direitos
decisórios estabelecidos, a implantação de processos de gestão de serviços de TI,
processos de aquisição em conformidade com a IN 04 do MPOG e a implantação de
práticas gerenciais a partir de acórdãos do TCU;
Metodologia de desenvolvimento de sistemas que já está em sua 3ª versão sendo
evoluída continuamente e dando consistência ao uso de terceiros para o
desenvolvimento de seus sistemas;
Uso de equipes, de processos e ferramentas para testes de sistemas, tem garantido
qualidade aos sistemas promovidos para produção;
Crescente virtualização de servidores, que tem implicado em redução do Custo Total
de Propriedade de TI, assim como atende a princípios de sustentabilidade, com
redução de consumo de energia e de espaço no Data Center;
A implantação de processos de service support, com apoio de ferramenta integrada,
tem aumentado a disponibilidade de serviços e aplicações para os clientes internos e
externos do órgão;
Processos de qualidade de software têm contribuído para a diminuição de esforço de
sustentação de sistemas, diminuindo também o Custo Total de Propriedade da TI;
Processos de metrificação permitem uma gestão quantitativa do desenvolvimento do
software, propiciando estimativas mais acuradas para a solicitação de serviços de
desenvolvimento;
Ambiente de Business Intelligence propicia grande ganho de produtividade gerencial
das diversas unidades de negócio do FNDE, visto a melhoria do planejamento e da
operação dos Programas de Governo sob a sua responsabilidade;
A existência de um Plano Estratégico Institucional propicia um norte claro para que
haja um maior alinhamento entre TI e negócio, facilitando, assim, a atribuição de
prioridades no desenvolvimento, aquisição, implantação e manutenção de soluções
de TI;
Patrocínio da Alta Administração é patente, haja vista os recursos alocados e o maior
alinhamento com o negócio através de Comitês de Informática, a criação de uma
Diretoria de Tecnologia da Informação. É mister observar que o FNDE tem uma
longa tradição com o uso da tecnologia da informação para apoio ao seu negócio;
A cultura, orientada a resultados, visto que o FNDE operacionaliza grande parte dos
Programas do Governo voltados à educação, facilita e impele para um
aprimoramento constante dos processos e sistemáticas de gestão estratégica, tática
e operacional da TI;
Arquitetura de rede segmentada permitindo maior segurança e controle;
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Sala cofre certificada pela ABNT 15247, tipo B, também conferindo maior condições
de continuidade ao negócio;
O modelo de fábrica de software, juntamente com o modelo de metrificação, pode
permitir um aumento substancial na qualidade do desenvolvimento de software em
termos de atendimento à demanda e a previsibilidade de entrega.

7.5.2 Pontos Fracos
Segurança da informação. Apesar de haver várias iniciativas implantadas, o
gerenciamento da segurança da informação ainda carece de maior abrangência,
considerando os requisitos de controle da ISO 27002 e de uma abordagem gerencial
conforme a ISO 27001;
Para ter o mínimo de garantia da disponibilidade dos serviços de TI e de aplicações,
é imperativo que os sistemas críticos tenham ambiente de contingência;
Devido às características dos serviços prestados pelo FNDE, que requerem alta
disponibilidade e confiabilidade, também é imperativo que haja um Plano de
Continuidade de Serviços de TI, fornecendo assim, a garantia para os clientes
internos e externos de TI, de que, caso haja interrupção de serviços os mesmos vão
ser recuperados dentro de níveis de serviços acordados com o negócio;
Dentro deste contexto, como parte do Plano de Continuidade de Serviços de TI,
também é importante que se elabore, teste e se mantenha um Plano de Desastre e
Recuperação, assim como sites “backups”;
O uso de várias tecnologias de gerenciadores de banco de dados cria maior
complexidade de gestão operacional;
O gerenciamento da disponibilidade e capacidade, dois dos principais processos de
service delivery, são críticos para uma boa gestão de serviços de TI. Sem um
planejamento adequado de capacidade, não se pode garantir disponibilidade, por
exemplo;
O quadro próprio de pessoal é mínimo comparado com o contingente de pessoal
alocado em serviços contratados de terceiros o que dificulta a retenção de
conhecimento sobre o negócio e sobre os processos de gestão e de operação da TI;
A pouca retenção de conhecimento deriva-se do quadro exíguo próprio do FNDE;
Processos de gestão de TI integrados conforme o Cobit 4.1 ainda necessitam ser
explorados para uma gestão de excelência da área de TI;
Gestão do desempenho da TI. Como a TI ainda não tem a sua estratégia
demonstrada a partir de um Mapa estratégico e o conseqüente Balanced Scorecard
a gestão do desempenho da TI fica bastante prejudicada, assim como a
demonstração de valor da TI para o negócio;
Desdobramento da estratégia institucional para a estratégia de TI pode facilitar o
gerenciamento por resultados;
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Grande rotatividade de pessoal contratado via concurso público prejudica o
andamento das iniciativas de TI;
Ausência de um manual de operação padrão. Atualmente todos os procedimentos
operacionais de produção e operação são realizados pelo pessoal terceirizado e são
conhecimentos tácitos, não documentados.

7.5.3 Oportunidades
Consolidação da Governança de TI. Com a crescente maturidade do modelo de
Governança de TI da Administração Pública Federal, com a interveniência do
MPOG, Gabinete de Segurança Institucional e do TCU, assim como da Comissão de
Coordenação do SISP, há muitas oportunidades de consolidação da Governança de
TI, contemplando um sistema de gestão integrado com riscos, compliance e gestão
do valor;
A gestão do valor de TI tenta demonstrar a contribuição da TI ao negócio, de forma
clara e transparente. A gestão de valor procura organizar o portfólio de projetos e de
iniciativas de TI para que seja totalmente alinhado com o negócio. A demonstração
de valor também requer um processo de comunicação eficiente deste valor. A gestão
do valor muda a percepção do negócio acerca da contribuição da TI;
A implantação de processos de service delivery, em especial o gerenciamento de
disponibilidade e de capacidade aumentam significativamente a qualidade dos
serviços de TI;
A implantação de processos integrados confere à gestão da TI maior qualidade e
produtividade, permitindo o gerenciamento da TI como um negócio;
O aperfeiçoamento da gestão de terceiros com a gestão efetiva dos acordos de
níveis de serviços atrelados às necessidades do negócio, confere maior flexibilidade
da TI no atendimento aos serviços demandados;
Implantação de acordos de níveis de serviços com os clientes internos, em
atendimento aos requisitos de negócio, melhora substancialmente a qualidade dos
serviços de TI na percepção desses clientes;
Desenvolvimento de sistemas com base em processos de negócio confere uma
grande qualidade das aplicações disponibilizadas para o negócio, tornando os
sistemas menos suscetíveis a mudanças;
Criação de uma rede de contingenciamento, interligando o FNDE a órgãos como o
MEC e INEP.
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7.5.4 Ameaças
Problemas de segurança da informação. O Brasil atualmente é o maior emissor de
pishing e vírus mundial. É uma ameaça permanente e que precisa ser gerenciada
permanentemente;
Escassez de mão de obra de TI no mercado pode inviabilizar iniciativas para reduzir
pontos fracos, potencializar pontos fortes e aproveitar as oportunidades.
Não aprovação de aumento do quadro próprio em virtude de contingenciamento de
verbas do orçamento federal;
Contingenciamento do orçamento federal também pode limitar a implantação de
iniciativas estratégicas de TI no prazo requerido pelo negócio.

8. RESULTADOS DO PDTI ANTERIOR
As iniciativas de TI definidas durante a elaboração do PDTI 2007/2010 do FNDE foram
estruturadas em três grupos:
•

Ações de Curto Prazo: Ações estruturantes para a implementação do Plano Diretor de
TI.

•

Iniciativas de Gestão de TI: Iniciativas relacionadas a implementação de processos de
gestão de recursos de TI baseadas nas melhores práticas de mercado.

•

Investimentos Previstos: Iniciativas relacionadas a aquisições, programadas para
acontecer ao longo do horizonte temporal do Plano Diretor de TI, ou seja, 2007/2010.

A Tabela 1, a seguir apresenta o status de realização do PDTI anterior.
Tipo de Iniciativa

Ações de Curto Prazo

Iniciativas de Gestão
de TI

Iniciativa

Status

Redefinição do Processo de Desenvolvimento de Software

Concluída

Remodelagem e Carga da nova Base de Dados Integrada

Não iniciada

Melhoria no Nível de Segurança

Iniciada

Execução de Obras Civis

Iniciada

Melhoria de Segurança Física dos Ativos da DIRTE

Concluída

Capacitação em Metodologia de Gestão

Concluída

Implantar solução de Single Sign ON

Iniciada

Implantar solução de Workflow

Iniciada

Implantar Ambiente colaborativo via Web

Iniciada
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Tipo de Iniciativa

Iniciativa
Implantar solução de certificação digital

Iniciada

Implantar Data Warehouse

Iniciada

Realizar Integração de sistemas

Iniciada

Evolução da Arquitetura de Aplicativos Perante o CMMI

Iniciada

Implantar o Modelo Proposto para Gerência de
Infraestrutura Operacional

Iniciada

Evoluir a Plataforma de Estações de Trabalho

Concluída

Implantar Sistemas de Informações Gerenciais

Iniciada

Evolução da Arquitetura de Rede
Realizar ajustes no Núcleo da Arquitetura de Segurança

Concluída
Iniciada

Implantar Plano de Contingência e Recuperação

Não iniciada

Implantar Sistemática de Gerência de Risco

Não iniciada

Adequação plataforma de servidores (COMPAQ e
NOVADATA)

Concluída

Ferramental de ETL

Concluída

Solução de ferramental de colaboração

Investimentos Previstos

Status

Não iniciada

Solução de portal WEB corporativo (internet e intranet)

Concluída

Adequação das plataformas de antivírus, proxy / filtro de
conteúdo WEB e STM

Concluída

Aquisição de solução de cache externo para do acesso ao
SITE FNDE

Concluída

Solução para gerenciamento de identidade /
provisionamento de usuários

Iniciada

Solução de certificação digital

Iniciada

Adequação da plataforma de IDS para IPS
Aquisição de ferramenta para gerência de risco

Concluída
Não iniciada

Complementação ferramentas BORLAND (Tempo) +
ferramenta WBS (EAP)

Concluída

Adequação da infraestrutura de rede

Concluída
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Tipo de Iniciativa

Iniciativa
Contratação infovia para interligação do Pavilhão de Metas
Transferência de tecnologia - Arquitetura orientada a
serviços
Capacitação em ITIL, CobiT e PMBOK

Status
Concluída
Não iniciada
Concluída

Adequação e modernização do espaço físico da área de
informática

Iniciada

Solução de Gerência Eletrônica de Documentos

Iniciada

Solução de Educação à Distância
Solução de Gerenciamento de Relatórios
Solução de Business Inteligence - BI

Concluída
Iniciada
Concluída
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9. ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO
As necessidades do FNDE podem ser entendidas a partir do seu Mapa Estratégico
conforme mostra a Figura 5 a seguir.

De acordo com este Mapa Estratégico, os objetivos estratégicos que são desdobrados para
o Mapa Estratégico da DIRTE são mostrados pela Figura 6 a seguir.
O objetivo de Transparência e eficiência na gestão dos recursos é apoiado pela TI através
de sistemas de informação íntegros e confiáveis, além de processos sistematizados;
Os objetivos de Assegurar a eficiência na gestão dos programas educacionais, Aprimorar a
gestão de recursos de programas finalísticos e compras governamentais e Aperfeiçoar o
controle da execução de recursos e prestação de contas, são apoiados pela sustentação de
sistemas atuais e melhoria nos mesmos.
Entretanto, mais diretamente relacionado a TI consideram-se os seguintes objetivos:
•
•
•
•

Promover a integração e informatização de processos;
Sistematizar processos de trabalho e de gestão;
Atualizar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica;
Desenvolver e integrar sistemas.

Os demais objetivos relacionados a pessoas se aplicam igualmente à DIRTE.
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Neste contexto o alinhamento estratégico pode ser entendido pelo Mapa Estratégico da
DIRTE conforme mostra a Figura 7.
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10. INVENTÁRIO DE NECESSIDADES
10.1 Critérios de Priorização
O principal critério de priorização diz respeito ao nível de atendimento do projeto ou iniciativa
aos objetivos estratégicos do FNDE e as necessidades de continuidade dos serviços de TI,
sendo que esta última deve receber um peso maior.
Neste caso os pesos são:
•
•

5 para projetos e iniciativas que garantam a continuidade dos serviços atuais de TI;
3 para projetos e iniciativas que sustentam a estratégia.

Considera-se como nível de atendimento uma medida de percepção dos membros do
Comitê de Informática em termos de:
•
•
•

Alto nível de atendimento - equivale a um score 5;
Médio nível de atendimento - equivale a um score 3;
Baixo nível de atendimento - equivale a um score 1.

10.2 Necessidades Identificadas
De acordo com esta abordagem de priorização, a Tabela 2 apresenta as principais
necessidades agrupadas por tipo tema.
Agrupamento

Governança e
processos de TI

Necessidade

Nível de
atendimento

Avaliação da maturidade dos
processos de TI

Médio

Desenvolver modelo de
governança de TI

Médio

Processo de gestão de
desempenho de TI

Baixo

Processo de gestão do valor de TI

Baixo

Elaboração do plano de segurança
da informação

Alto

Elaboração do plano de
continuidade do negócio

Alto

Elaboração do plano de
recuperação e desastre

Alto

Implantação do processo de
gerenciamento de riscos

Médio

Elaborar modelo de gerenciamento
de níveis de serviços

Médio

Score de
prioridade
15
15
9
9
25
25
25
15
15

28

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Agrupamento

Governança e
processos de TI

Necessidade
Elaboração de documentação de
projetos e serviços

Médio

Elaboração de projeto de capacity
planning e gerenciamento de
disponibilidade

Alto

Elaboração do modelo e
implantação do processo de
gerenciamento de requisitos

Médio

Identificação das políticas e
padrões

Médio

Pesquisa de satisfação

Médio

Fábrica de software e serviços de
metrificação

Desenvolvimento de
sistemas

Serviços de TI

Alto

Score de
prioridade
9
25

15
15
15
25

Estudo de métodos ágeis

Baixo

Desenvolvimento do modelo de
MDA – Model Driven Architecture

Médio

Reuso de software

Baixo

9

Estudo de ECM

Baixo

9

Alto

25

BPM/SOA/GED

Médio

9

Modelo corporativo de dados

Baixo

9

Analisadores de código

Médio

15

Avaliar backlog de sistemas

Médio

15

Processo de automação de testes

Alto

25

Serviços de testes de
performance

Alto

Serviços de operação de testes

Alto

15

Processo de gerenciamento de
acordos de níveis de serviços

Alto

25

Desenvolvimento do manual de
operação padrão de sistemas

Médio

9

Serviços de operação do NOC

Alto

15

Serviços de operação da Central
de Serviços

Alto

25

Serviços de gerenciamento da
operação e infraestrutura

Alto

25

Contratação de site-backup

Alto

25

Processo de gerenciamento de
disponibilidade e capacidade

Alto

25

Estudo de aplicações Mobile

Teste e homologação
de sistemas

Nível de
atendimento

9
9

15
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Nível de
atendimento

Score de
prioridade

Alto

15

Baixo

9

Expansão da Sala Cofre

Alto

25

Aquisição de servidores de rede

Alto

25

Aquisição de racks

Alto

25

Alto

25

Alto

25

Médio

15

Baixo

9

Baixo

9

Agrupamento

Serviços de TI

Necessidade
Operação de serviços de
gerenciamento de projetos
Processo de CMDB e gestão de
ativos

Infraestrutura de TI

!!!
"

!#

25

25
Renovações de
Garantia

25
!
"
# !
%

25
$ !

25

%

25

&
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11. PLANO DE METAS E DE AÇÕES
11.1 Plano de Metas
A Tabela 3 apresenta o conjunto de metas a serem atendidas para suporte aos objetivos
estratégicos de TI.
OBJETIVO
1. Atrair e reter
pessoal com
habilidades chaves

2. Capacitar o pessoal
próprio

3. Implementar
ferramentas para a
operação e
gerenciamento de
serviços de TI

4. Estudar e adquirir
tecnologias
capacitadoras

5. Atualizar e
modernizar a
infraestrutura
tecnológica

META
1. Colocar nas
funções sensíveis
principais da DIRTE
pessoal do próprio
FNDE
1. Capacitar o
pessoal próprio
para o
gerenciamento de
funções sensíveis
hoje executadas
por terceiros
1. Implantar
ferramentas para
apoio aos serviços
de TI
1. Estudar
tecnologias
capacitadoras para
a melhoria dos
serviços de TI
2. Estudar
tecnologias para a
incorporação de
inovação nos
processos de
negócio
1. Expandir a sala
cofre

2. Melhorar a
infraestrutura de
rede
3. Melhorar a
infraestrutura de
segurança da
informação e de
continuidade

INDICADOR

2012

2013

2014

2015

% de posições
gerenciais
ocupadas por
pessoal do FNDE

80%

85%

90%

100%

Horas de
treinamento por
funcionário do
FNDE

80

90

100

120

Quantidade de
ferramentas
implantadas

2

2

2

2

Quantidade de
tecnologias
estudadas

4

4

4

4

Quantidade de
tecnologias
estudadas

2

2

2

2

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

% de
atendimento ao
planejado em
termos de
aquisição
% de
atendimento ao
planejado em
termos de
aquisição
% de
atendimento ao
planejado em
termos de
aquisição
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OBJETIVO

6. Realizar
economias de
escala

7. Gerenciar a
qualidade dos
serviços

8. Evoluir a
governança de TI

9. Fornecer suporte
efetivo aos usuários

10. Garantir a
entrega no prazo
acordado

11. Melhorar a
produtividade da
unidade de negócio

META
1. Aumentar o
reuso da
infraestrutura
operacional de
processamento e
armazenamento
para novos
projetos de
sistemas e
aplicações
1. Melhorar o
atendimento aos
acordos de níveis
de serviços em
sistemas
2. Melhorar o
atendimento aos
acordos de níveis
de serviços de TI
3. Revisar
indicadores
internos e externos
de níveis de
serviços de
sistemas
4. Revisar
indicadores
internos e externos
de níveis de
serviços de TI
1. Aumentar o
índice de
governança de TI
1. Melhoria da
percepção dos
usuários acerca
dos serviços de
suporte
1. Melhorar a
assertividade dos
prazos de projetos
2. Diminuir o
backlog de
demandas
3. Monitorar os
acordos de níveis
de serviços
1. Implementar nos
novos sistemas a
integração de
processos de
negócio e de
sistemas

INDICADOR

2012

2013

2014

2015

% de reuso da
infraestrutura
atual de
servidores e de
armazenamento
de comunicação

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

95%

70%

80%

90%

95%

% de indicadores
revisados

40%

80%

100%

-

% de indicadores
revisados

40%

80%

100%

-

% de incremento
do índice de
governança de TI

50%

60%

70%

80%

% de índice de
satisfação

80%

85%

90%

95%

20%

30%

40%

50%

30%

40%

50%

60%

60%

70%

80%

90%

50%

60%

70%

80%

% de
atendimento aos
acordos de
níveis de
serviços
% de
atendimento aos
acordos de
níveis de
serviços

% de aumento
da assertividade
das estimativas
% de diminuição
do backlog de
demandas
% dos níveis de
serviços
monitorados
% dos projetos
de sistemas que
atendam a
integração de
sistemas,
informatização
de processos de
negócio
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OBJETIVO
12. Entender a
estratégia da
unidade de negócio

13. Entender
aplicações de
tecnologias
emergentes

14. Propor e
entregar soluções
capacitadoras
15. Garantir
disciplina
orçamentária

META
1. Implementar
processo de
gestão de
requisitos
1. Entender
aplicações de
inovações em TI
2. Entender
aplicações de
inovações em
processos de
negócio
1. Propor e
implementar
soluções
capacitadoras para
o negócio
1. Melhorar o
atendimento aos
acordos de níveis
de serviços em
sistemas
2. Ganhos obtidos
em redução de
custos através das
aquisições
3. Aumentar o
desempenho da
execução do
orçamento

INDICADOR
% dos projetos
que
implementaram o
processo
Quantidade de
inovações
implantadas em
TI
Quantidade de
inovações
implantadas em
processos de
negócio
Quantidade de
soluções

% de execução
orçamentária
realizado sobre o
previsto
% de ganho
obtido

2012

2013

2014

2015

50%

60%

70%

80%

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

90%

95%

97%

100%

30%

40%

40%

40%

20%

10%

5%

3%

% de desvio
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4. Estudar e adquirir
tecnologias promotoras

3. Implementar ferramentas
para a operação e
gerenciamento de serviços de
TI

2. Capacitar o pessoal próprio

1. Atrair e reter pessoal com
habilidades chaves

Objetivo estratégico

1. Estudar tecnologias
promotoras para a melhoria
dos serviços de TI

1. Capacitar o pessoal
próprio para o
gerenciamento de funções
gerenciais hoje executadas
por terceiros
1. Implantar ferramentas
para apoio aos serviços de
TI

Metas

1. Colocar nas funções
gerenciais principais da
DIRTE pessoal do próprio
FNDE

A Tabela 4 a seguir apresenta o Plano de Ações.

11.2 Plano de Ações
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Estudo para adoção da abordagem de
Model Driven Architecture para
especificação de sistemas
Estudo para adoção de métodos ágeis de
desenvolvimento e gerenciamento de
projetos
Estudo de processos e ferramentas para
reuso de software

Evoluir a ferramenta atual de gerenciamento
de serviços, implementando funcionalidades
para o gerenciamento de capacidade e
disponibilidade

Ações

Identificar pessoal com capacidade e
formação para ocupar funções gerenciais na
DIRTE
Elaborar concurso para o plano de carreira
do FNDE
Implementar o Programa de Treinamento da
DIRTE
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CGETEC

Coordenação Geral
de Infraestrutura
Tecnológica

Diretor da DIRTE

Responsável

Diretor da DIRTE

6 meses
6 meses
8 meses

12 meses

12 meses

12 meses
12 meses

Prazo estimado
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Objetivo estratégico

4. Estudar e adquirir
tecnologias promotoras

5. Atualizar e modernizar a
infraestrutura tecnológica

6. Realizar economias de
escala

Metas

Ações

Responsável

2. Estudar tecnologias para
a incorporação de inovação
nos processos de negócio

Estudar tecnologias de Enterprise Content
Management
Estudo de métodos e abordagens de SOA e
BPM para o desenvolvimento da arquitetura
de aplicações
Estudo de aplicações Mobile para
disponibilizar informações

CGTEC

1. Expandir a sala cofre

Implementar projeto de expansão e
melhoria da sala cofre

2. Melhorar a infraestrutura
de rede

Realizar as aquisições de servidores e de
software para a rede (monitoramento,
segurança, processamento,etc.)

Comitê de
Segurança da
Informação
Comitê de
Segurança da
Informação

3. Melhorar a infraestrutura
de segurança da
informação e continuidade

Implementar o Plano de Segurança da
Informação
Plano de continuidade de serviços de TI
Plano de recuperação e desastre

Comitê de
Segurança da
Informação

1. Aumentar o reuso da
infraestrutura operacional
de processamento e
armazenamento para
novos projetos de sistemas
e aplicações

Implementar processo gestão de
disponibilidade e de capacidade
Implementar processo de análise de uso de
recursos da infraestrutura
Projeto Green IT
Reestruturar ambientes de desenvolvimento
e homologação

Coordenação Geral
de Infraestrutura
Tecnológica
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Prazo estimado
6 meses
6 meses
6 meses

6 meses
6meses

12 meses
8 meses
6 meses

12 meses
6 meses
8 meses
8 meses
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Objetivo estratégico

Metas

1. Melhorar o atendimento
aos acordos de níveis de
serviços em sistemas

7. Gerenciar a qualidade dos
serviços
2. Melhorar o atendimento
aos acordos de níveis de
serviços de TI

Ações

Implementar processo de gerenciamento de
acordos de níveis de serviços para a fábrica
de software
Implementar ambiente de Datawarehouse e
Data Marts e ambiente analítico
Desenvolvimento de um modelo corporativo
de dados
Realizar a verificação da aderência da MDS
aos novos processos de desenvolvimento
da CGDEN
Implementar processo e ferramenta de
controle da fábrica de software
Implementar processo automatizado de
testes
Implementar analisadores de código
Criar métricas e implantá-las para o
gerenciamento da qualidade do software
Implementar processo de gerenciamento de
acordos de níveis de serviços para os
serviços do Service Desk e de infraestrutura
operacional
Implementar processo padrão de trabalho
Implementar CMDB e gestão de ativos de
hardware e software
Implementar métricas e implantá-las para o
gerenciamento da qualidade dos serviços
de TI
Documentar os procedimentos de operação
e produção
Implantar o Network Operation Center NOC
Implementar Data Center Tier III
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Responsável

Prazo estimado

Coordenação Geral
de Infraestrutura
Tecnológica

6 meses
6 meses
12 meses
8 meses
12 meses
12 meses
12 meses

Coordenação Geral
de
Desenvolvimento

4 meses
24 meses
24 meses
4 meses
12 meses
6 meses
6 meses
8 meses

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Objetivo estratégico

7. Gerenciar a qualidade dos
serviços

Metas

3. Revisar indicadores
internos e externos de
níveis de serviços para
sistemas
4. Revisar indicadores
internos e externos de
níveis de serviços para
serviços de TI
1. Aumentar o índice de
governança de TI

10. Garantir a entrega no
prazo acordado

Responsável

Prazo estimado

CGDEN

Revisar indicadores de níveis de serviços,
internos e externos, para serviços de TI

Coordenação Geral
de Infraestrutura
Tecnológica

8 meses

Grupo assessor da
DIRTE

4 meses
4 meses
8 meses
8 meses
8 meses
6 meses

1. Melhorar a assertividade
dos prazos de projetos

Avaliar maturidade dos processos de TI
Desenvolver modelo de Governança de TI
Implantar processo de gestão do
desempenho da TI
Implantar processo de gestão de valor da TI
Implantar processo de gerenciamento de
riscos de TI
Identificação das políticas e padrões
Revisar e aperfeiçoar as metodologias de
satisfação dos serviços junto às áreas
usuárias
Revisar as entradas de comunicação das
demandas para evoluir para um ponto único
Implementar processo de metrificação para
estimativa de sistemas

2. Diminuir o backlog de
demandas

Avaliar o backlog de demandas para
redefinir prioridades

3. Monitorar os acordos de
níveis de serviços

Implementar processo de gerenciamento
dos acordos dos níveis de serviços
Implementar acordos de níveis de serviços
para todos os serviços de TI

8. Evoluir a governança de TI

9. Fornecer suporte efetivo
aos usuários

Ações

Revisar indicadores de níveis de serviços,
internos e externos, para sistemas

1. Melhoria da percepção
dos usuários acerca dos
serviços de suporte
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8 meses

Grupo assessor da
DIRTE

6 meses
6 meses

Coordenação Geral
de
Desenvolvimento
Coordenação Geral
de
Desenvolvimento
Coordenação Geral
de Infraestrutura
Tecnológica

6 meses
4 meses
6 meses
24 meses

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Objetivo estratégico
11. Melhorar a produtividade
da unidade de negócio
12. Entender a estratégia da
unidade de negócio

Metas

1. Implementar nos novos
sistemas a integração de
processos de negócio e de
sistemas
1. Implementar processo
de gestão de requisitos
1. Entender aplicações de
inovações em TI

13. Entender aplicações de
tecnologias emergentes

14. Propor e entregar
soluções promotoras
15. Garantir disciplina
orçamentária

2. Entender aplicações de
inovações em processos
de negócio
1. Propor e implementar
soluções capacitadoras
para o negócio
1. Ganhos obtidos em
redução de custos através
das aquisições
2. Aumentar o desempenho
da execução do orçamento

Ações

Implementar diretriz para que as
especificações técnicas de sistemas
venham precedidas de uma análise do
processo de negócio
Implementar o processo de gestão de
requisitos, criando um catálogo de requisitos
para cada área de negócio da organização
Avaliar oportunidades de novas tecnologias
para desenvolvimento de sistemas
Avaliar oportunidades de novas tecnologias
para o gerenciamento de serviços de TI
Avaliar oportunidades de novas tecnologias
para a infraestrutura tecnológica
Avaliar oportunidades de novas tecnologias
para os processos de negócio como uso de
redes sociais
Uso de certificações digitais
Implementar os sistemas previstos
conforme portfólio de novos sistemas
Manter processo de aquisição via pregão
Melhoria do processo de especificação
técnica
Implementar processo de monitoramento e
análise da execução orçamentária

Responsável

Coordenação Geral
de Tecnologia,
Inovação e
Processos
Coordenação de
Desenvolvimento
de Sistemas
Coordenação Geral
de Tecnologia,
Inovação e
Processos
Coordenação Geral
de Tecnologia,
Inovação e
Processos e
CGDEN
Coordenação Geral
de
Desenvolvimento
Grupo assessor da
DIRTE
Grupo assessor da
DIRTE

Prazo estimado
4 meses

6 meses
12 meses
12 meses
12 meses

6 meses
6 meses

A definir em função das
prioridades e ordens de
serviço
Não se aplica
6 meses
6 meses

Observação: os recursos necessários para os projetos e iniciativas serão detalhados quando do planejamento detalhado de cada projeto.
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12. PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS
A DIRTE possui no seu quadro de pessoal, dez (10) profissionais de carreira, entre nível
superior e médio, e em torno de duzentos e cinqüenta (250) de execução indireta, através
de contratos de serviços.
A filosofia atual é de que as atividades operacionais são ocupadas por empresas
contratadas e de que o pessoal próprio deve focar nas atividades de gerenciamento dos
serviços e de contrato.
Entretanto a estratégia a ser adotada, visando reduzir riscos de PERDA DE
CONHECIMENTO e DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE TI que afetam o negócio é:
•

Todas as funções da DIRTE devem ser gerenciadas por pessoal próprio, de carreira do
FNDE;

•

Atividades de assessoria também devem ser gerenciadas por pessoal próprio, inclusive
as de apoio ao Diretor, conforme o conceito de Escritório do CIO preconizado pelo
Gartner Group;

•

Grupos de competências específicas, como qualidade, engenharia de processos,
segurança da informação, administração de dados e de banco de dados, arquitetura de
software, arquitetura de infraestrutura tecnológica, governança de TI, escritório de
projetos e engenharia de software, métricas, análise de negócios e requisitos e gestão
de configuração, também devem contar com pessoal técnico;

•

Os recursos humanos próprios devem ter capacitação múltipla, pelo menos em duas
áreas de conhecimento, tendo em vista a substituição de pessoal que possa ocorrer ou
por férias, ou por aposentadoria, licenças ou por demissão ou por transferência.

O objetivo principal é fazer com que as atividades mais operacionais de desenvolvimento de
software, gerenciamento da rede, da infraestrutura e de atendimento aos usuários sejam
realizadas por empresas contratadas conforme proposto pelo modelo de “outsourcing”
contemplado no Relatório Identificação das Necessidades de TI, seguindo políticas e
processos estabelecidos pelo FNDE.
Considerando as premissas colocadas, os perfis requeridos para as funções executadas
pela DIRTE são categorizados em GERENCIAIS e HABILIDADES TÉCNICAS.
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Os perfis de funções gerenciais, considerando os respectivos níveis de responsabilidades,
requerem habilidades específicas que devem ser avaliadas ou desenvolvidas dentro de um
programa de desenvolvimento de lideranças, abrangendo, basicamente, as seguintes
habilidades conforme mostra a Tabela 5 abaixo.
HABILIDADE
Eficácia
Potencial
Comprometimento

Empreendedorismo
Liderança
Relacionamento interpessoal
Equilíbrio emocional
Negociação

Visão globalizada

Planejamento estratégico
Criatividade
Trabalho em equipe
Comunicação
Percepção/julgamento
Flexibilidade

DESCRIÇÃO
É a relação entre os resultados obtidos e os resultados previstos
Conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, que descrevem
a maneira como utiliza suas capacidades no desempenho da
função
É a capacidade de empreender ações que lhe permitam orientar os
interesses e comportamentos compatíveis com os valores
corporativos para atender às necessidades, prioridades e objetivos
da organização
É a capacidade de avaliar as implicações de uma ação e de
assumir riscos calculados
É a capacidade de organizar, coordenar, com eficiência, o trabalho
de uma equipe e de mantê-la focada nos objetivos e resultados do
trabalho, com atenção e respeito às normas técnicas
É a capacidade de interagir com naturalidade e eficiência com os
mais diversos perfis de público
É a capacidade de controlar, com maturidade, as reações
emocionais, em momentos distintos, e de se comportar com
adequado senso crítico e sensatez
Capacidade de aliar o domínio de diferentes assuntos às
habilidades argumentativas, com o objetivo de defender um ponto
de vista e de encontrar uma proposta que atenda às necessidades
das partes envolvidas
É a capacidade de perceber o conjunto de transformações no
cenário mundial e local, de empregar esse conhecimento na
atualização das estratégias, a fim de implementar ações que
representem uma vantagem competitiva
É a capacidade de estabelecer prioridades, de definir as
estratégias de curto, médio e longo prazo que concretizarão o
objetivo
Capacidade de perceber, analisar e rever um fato, um conceito, um
serviço ou um ponto de vista novo
É a capacidade de desenvolver atividades em equipe e de manter
um clima de interdependência positiva e de confiança mútua
Capacidade de transmitir informações e de expressar opiniões com
clareza, simplicidade, objetividade e de acordo com o público- alvo
É a capacidade de analisar a realidade e de exercer o senso crítico
com lucidez
É a capacidade de encarar a mudança como oportunidade e de
identificar os objetivos em meio a eventuais turbulências, de modo
a estar apto a adaptar estratégias e, se necessário, rever os
próprios objetivos
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As habilidades técnicas requeridas pelos profissionais também estão vinculadas ao seu
nível de responsabilidade conforme mostra a Tabela 6 a seguir:
FUNÇÃO
Diretor da DIRTE

Coordenador Geral de
Infraestrutura Tecnológica

Coordenação de Recursos e
Atividades Operacionais
Coordenador Geral de
Tecnologia, Inovações e
Processos

Coordenador Geral de
Desenvolvimento

Grupo de Relacionamento e
Análise de Negócios

Grupo Escritório de projetos

HABILIDADE TÉCNICA
Deve ter um forte conhecimento sobre temas relativos à gestão e
governança de TI; ter conhecimento dos modelos de melhores
práticas como ITIL, COBIT, MPS.br, CMMI, gerenciamento de
contratos; forte conhecimento do processo de aquisição e
contratação de produtos e serviços conforme legislação do
Governo Federal.
Deve ter um forte conhecimento e prática em gerenciamento de
serviços de TI, segurança da informação, arquitetura tecnológica e
de redes, continuidade de serviços de TI, gerenciamento de
operações de Datacenter. Deve ter conhecimento das melhores
práticas aplicáveis a sua área de atuação e de planejamento e
governança de TI. Capacidade de gerenciamento de contratos de
serviços de terceiros e de avaliação do desempenho dos níveis de
serviços ofertados e capacidade de desenvolver termos de
referência de serviços a serem contratados. Desejável certificação
ITIL Service Manager.
Deve ter um forte conhecimento em gerenciamento de níveis de
serviços, ITIL, gerenciamento de operações de produção, banco de
dados, gerenciamento de redes e serviços de suporte técnico.
Deve ter um forte conhecimento dos modelos de melhores práticas
aplicáveis a sua área de atuação em Business Process
Management, processos de TI, incluindo os de software, métodos e
abordagens de desenvolvimento de sistemas. Conhecimento de
planejamento de TI, pesquisa de inovações tecnológicas,
governança de TI, capacidade de gerenciamento de contratos,
capacidade de desenvolver soluções e termos de referência de
serviços a serem contratados.
Deve ter um forte conhecimento do processo de desenvolvimento,
processo de qualidade de software, da arquitetura de software, dos
processos da fábrica de software, gerenciamento da demanda e
portfólio, metrificação, testes de software, planejamento de TI,
governança de TI, capacidade de elaboração de termos de
referência de gerenciamento de contratos. Também é desejável o
conhecimento de modelos de melhores práticas como CMMI e
MPS.br
Forte conhecimento do gerenciamento e estruturação de serviços
de atendimento aos usuários, engenharia de requisitos conforme
modelos de melhores práticas como o BABOK. Conhecimento de
governança de TI, gerenciamento de níveis de serviços, incidentes
e problemas, elicitação de requisitos, gerenciamento de requisitos,
elaboração de termos de referência, gerenciamento de contratos.
Desejável certificação no BABOK e ITIL Foundation. Técnicas de
apresentação.
Forte conhecimento em gerenciamento de projetos, programas e
portfólio com base em melhores práticas como PMBOK ou
PRINCE2 ou SCRUM. Capacidade de elaborar termos de
referência, estruturar Escritórios de Projetos, desenvolver
metodologias de gerenciamento de projetos, suporte no uso de
ferramentas de gerenciamento, gerenciamento do valor.
Capacidade de gerenciar serviços contratados. Desejável possuir
certificação PMP. Técnicas de apresentação.
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FUNÇÃO
Grupo de engenharia de
processos

Grupo de administração de
dados e modelo corporativo

Grupo de arquitetura de
software
Grupo de arquitetura
tecnológica
Grupo Assessor da DIRTE –
Governança de TI

Grupo de engenharia de
software
Grupo de qualidade de
software e serviços

Grupo Assessor da DIRTE Orçamento e Gestão de
Pessoas

Grupo Assessor da DIRTE –
Comunicação

HABILIDADE TÉCNICA
Forte conhecimento em engenharia de processos com base em
modelos de melhores práticas como CBOK. Desejável ser
certificado neste modelo. Conhecimento de melhoria de processos,
Seis Sigma, gerenciamento de contratos e elaboração de termos
de referência, assim como saber como gerenciar projetos de
processos. Forte conhecimento em gerenciamento de projetos de
processo. Técnicas de apresentação.
Forte conhecimento em modelagem de dados, modelagem de
classes, modelagem corporativas. Conhecimento de ferramentas
de modelagem de dados. Conhecimento de atividades de criação
de bancos de dados, otimização de bancos de dados,
administração de bancos de dados. Forte conhecimento dos
gerenciadores de banco de dados empregado pelo FNDE.
Desejável certificação específica no ambiente de banco de dados
da instituição;
Forte conhecimento em arquiteturas técnicas de software
empregadas pelo FNDE.
Forte conhecimento de arquiteturas de hardware, software
operacional e de redes. Planejamento e padronização da
arquitetura. Capacidade de elaborar termos de referência.
Forte conhecimento em elaborar orçamento da TI, controle da
execução orçamentária, governança de TI, gestão do desempenho
da TI, compliance da TI, gerenciamento de pessoas, comunicação
do desempenho da TI, monitoramento do portfólio de serviços e
projetos de TI, gerenciamento de riscos de TI. Técnicas de
apresentação, capacidade de elaborar termos de referência,
gerenciamento de projetos de governança de TI, elaborar o
planejamento estratégico e monitorar a estratégia de TI. Desejável
certificação Cobit Foundation.
Forte conhecimento de metodologias de desenvolvimento de
software, UML, RUP, SCRUM. Técnicas de apresentação, métodos
ágeis e ferramentas de desenvolvimento. Capacidade de elaborar
termos de referência.
Forte conhecimento em gerenciamento da qualidade, métricas,
gerenciamento de acordos de níveis de serviços, Seis Sigma.
Capacidade de elaborar termos de referência e técnicas de
apresentação. Conhecimento dos modelos de melhores práticas
como Cobit, ITIL, CMMI, MPS.br.
Forte conhecimento em elaborar orçamento da TI, controle da
execução orçamentária, governança de TI, gestão do desempenho
da TI, compliance da TI, gerenciamento de pessoas, comunicação
do desempenho da TI, monitoramento do portfólio de serviços e
projetos de TI, gerenciamento de riscos de TI. Técnicas de
apresentação, capacidade de elaborar termos de referência,
gerenciamento de projetos de governança de TI, elaborar o
planejamento estratégico e monitorar a estratégia de TI. Desejável
certificação Cobit Foundation.
Forte conhecimento de comunicação empresarial, endomarketing,
relações públicas e assessoria de comunicação.
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FUNÇÃO
Grupo Assessor da DIRTE Gestão do valor e
desempenho e riscos
Grupo de Segurança da
Informação

Grupo de Gestão de
Configuração

Grupo Assessor da DIRTE Especificação Técnica

Grupo Assessor da DIRTE Administração
Grupo de testes de sistemas
e serviços
Gerentes de
desenvolvimento

HABILIDADE TÉCNICA
Forte conhecimento em governança de TI, gestão do valor, análise
de investimentos, definição de indicadores, painéis de controle,
processos de medição, gestão da estratégia de TI, mapas
estratégicos, planejamento estratégico, modelos de melhores
práticas.
Forte conhecimento de normativos como a ISO 27001, elaboração
de políticas e planos de segurança da informação, planos de
continuidade de serviços de TI, planos de continuidade de negócios
e planos de recuperação de desastres e gerenciamento de riscos.
Técnicas de apresentação, capacidade de elaborar termos de
referência e de gerenciamento de serviços de terceiros.
Forte conhecimento em gestão de configuração, baseado em
melhores práticas como CMMI e ITIL e conhecimento de
ferramentas específicas, gerenciamento de bibliotecas de objetos e
componentes de software, auditoria de configuração, manutenção
e criação de CMDB; entendimento de processo de gestão de
mudança.
Forte conhecimento técnico em serviços de sistemas, serviços de
TI, consultoria em tecnologia e gestão. Domínio pleno da legislação
federal de contratação de serviços, inclusive instruções normativas
e acórdãos do TCU. Domínio de projetos e padrões para a
elaboração de especificações técnicas visando a contratação de
recursos e serviços de TI.
Forte conhecimento e experiência em funções de apoio
administrativo para a DIRTE.
Forte conhecimento em processos de testes de software,
ferramentas de automação de testes, gerenciamento de testes,
métricas, preparação de ambientes de homologação e préprodução. Desejável possuir certificação em testes.
Forte conhecimento nos sistemas meio e finalísticos do FNDE,
gerenciamento de equipes de desenvolvimento, gerenciamento de
demanda de sistemas, gerenciamento de projetos. Entendimento
da arquitetura de software, biblioteca de componentes e objetos do
FNDE, softwares de desenvolvimento e de banco de dados,
qualidade de software, MDS, processos de testes e métodos de
estimativas de software.

Atualmente a DIRTE conta com apenas 10 profissionais de carreira.
Para compor um quadro mínimo de atuação gerencial, a DIRTE ainda conta com:
•

Três profissionais ATI - Analista de Tecnologia da Informação;

•

Cinqüenta e cinco profissionais com Contrato Temporário da União - CTU´s;

•

Dois profissionais comissionados.

No caso de gerentes de equipe de desenvolvimento são dezoito (18) profissionais entre
terceirizados e CTU´s.
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Adicionalmente o MEC estará repassando para o FNDE a responsabilidade pela aquisição
de recursos estratégicos, inclusive os tecnológicos, o que passará para a DIRTE grande
parte dessa responsabilidade.
Dessa forma é urgente o estabelecimento de um grupo, ligado ao Diretor da DIRTE, com as
capacitações necessárias para elaborar especificações técnicas e termos der referência
para as aquisições do MEC e do FNDE.
A necessidade de composição de um quadro próprio, de funcionários de carreira no FNDE é
de suma importância, devido aos seguintes motivos abaixo;
•

Na medida em que o FNDE vem absorvendo sistemas e funções críticas do MEC, o
uso intensivo de mão de obra terceirizada para posições gerenciais evidencia grave
risco de continuidade dos serviços face à eventual rotatividade de pessoal, normal
em empresas terceirizadas;

•

O uso de mão de obra terceirizada em posições sensíveis também afeta a retenção
de conhecimento gerado, podendo causar grande custo de retrabalho caso este
conhecimento se perca, além de problemas com vazamento de informações
sigilosas, de interesse do Estado;

•

O FNDE deve garantir uma evolução adequada do seu suporte aos Programas do
Governo, na medida em que vem absorvendo mais responsabilidades. Assim se
torna imperativo a DIRTE ter uma forte atuação gerencial, sustentando essa
evolução;

•

O próprio TCU, através do Acórdão 594, que determina que o FNDE “Cesse a
utilização de empregados terceirizados em cargos com papéis sensíveis da área de
TI”, vem corroborar a atual preocupação da Alta Administração do órgão quanto a
esta questão.

Portanto, conforme esses aspectos, o quadro necessário para garantir um funcionamento
adequado e com qualidade dos serviços de TI e tendo em vista o Plano Institucional do
FNDE, é apresentado a seguir.
O dimensionamento dos recursos deve considerar as seguintes premissas:
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•

Todas as funções gerenciais devem ser ocupadas por pessoal próprio (com exceção
dos Diretores e Coordenadores que são cargo em confiança):
Conforme esta premissa será necessária: 35 profissionais para o gerenciamento
das funções apontadas;

•

As seguintes funções necessitam de pelo menos um (1) analista para apoio ao
responsável pela área: grupo de relacionamento e análise de negócios; grupo
escritório de projetos; grupo de engenharia de processos; grupo de administração de
dados e modelo corporativo; grupo de arquitetura de software; grupo de engenharia
de software; grupo de arquitetura tecnológica; grupo assessor da DIRTE –
Governança de TI; grupo assessor da DIRTE – comunicação; grupo assessor da
DIRTE – orçamento e gestão de pessoas; grupo assessor da DIRTE – gestão do
valor, desempenho e riscos;grupo de qualidade de software e serviços, grupo de
segurança da informação;grupo de gestão da configuração e grupo de testes de
sistemas e serviços:
Conforme esta premissa serão necessários: 15 profissionais

•

As funções de grupo assessor da DIRTE – administração e especificação técnica
deverão ter quadro compatível com as demandas e serviços:
Conforme esta premissa serão necessários: 8 profissionais para a administração
e 10 para especificação técnica.

Portanto, para o desenvolvimento do PDTI serão necessários sessenta e oito (68)
profissionais de carreira do FNDE.
Neste caso, como já há dez (10) profissionais de carreira no quadro atual, dever-se-ia
preparar concurso para cinqüenta e oito profissionais (58).
Em relação à quantidade de recursos humanos a serem alocados pela contratação de
serviços, vai depender do volume dos serviços a serem contratados e não estão explicitados
no presente documento.
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13. PLANO DE INVESTIMENTOS EM SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
13.1 Projetos e iniciativas a serem contratadas
A Tabela 7 a seguir apresenta o plano de investimentos contemplando 2012 a 2015,
excetuando despesas correntes ou de manutenção da infraestrutura de hardware e
software.
Item de
Investimento

Governança e
processos de TI

Descrição do serviço

Valores
estimados em
R$ mil

ROI
• Alta disponibilidade de
serviços

Avaliação da maturidade
dos processos de TI

600

Modelo de governança de
TI

600

• Redução de perda de dados
• Redução da exposição ao
risco

Modelo de gestão de
desempenho de TI

1500

• Disciplina orçamentária
• Otimização de recursos

Modelo de gestão do valor

1000

Elaboração do plano de
segurança da informação

1000

Elaboração do plano de
continuidade do negócio

1000

Elaboração do plano de
desastre e recuperação

600

Implantação do processo de
gerenciamento de riscos

1000

Elaborar modelo de
gerenciamento de níveis de
serviços

1000

Elaboração de
documentação de projetos
e serviços

6000

Elaboração de projeto de
capacity planning e
gerenciamento de
disponibilidade

2000

Elaboração do modelo e
implantação do processo de
gerenciamento de requisitos

500

• Redução do custo total de
propriedade
• Alta disponibilidade de
serviços
• Redução de perda de dados
• Garantia de que na ocorrência
de desastres os serviços de TI
serão restabelecidos
rapidamente
• Garantia de que na ocorrência
de desastres os serviços de TI
serão restabelecidos
rapidamente
• Redução da exposição do
negócio aos riscos de TI
• Atendimento aos requisitos de
serviços do negócio
• Redução da exposição do
negócio aos riscos de TI
• Garantia de alta
disponibilidade para os
serviços ao negócio
• Atendimento do “time do
market” dos requisitos do
negócio
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Item de
Investimento
Governança e
processos de TI

Descrição do serviço
Pesquisa de satisfação

Valores
estimados em
R$ mil
500

Fábrica de software e
serviços de metrificação

ROI
• Melhoria dos serviços com
redução de custos
• Qualidade do software
• Produtividade de atendimento

100.000

• Gestão do conhecimento
• Redução do custo do
desenvolvimento

Desenvolvimento
de sistemas

Desenvolvimento do
modelo de MDA - Model
Driven Architecture

500

• Redução do custo do
desenvolvimento
• Aumento to “time do market”

Estudo de BPM/SOA/GED
1000

• Redução do custo do
desenvolvimento
• Aumento to “time do market”

Implementar analisadores
de código
Aquisição de ferramentas
de SOA/BPM
Processo automatizado de
teste
Teste e
homologação de
sistemas

Serviços de TI

500

• Redução do custo de
retrabalho

4000

• Aumento da produtividade do
desenvolvimento e redução de
custo

1000

• Redução do custo de
retrabalho

Serviços de testes de
performance

1000

Serviços de operação de
testes

1750

• Aumento to “time do market”
• Alta disponibilidade das
aplicações
• Aumento to “time do market”
• Alta disponibilidade das
aplicações

Evoluir a ferramenta atual
de gerenciamento de
serviços (disponibilidade e
capacidade)

1000

Desenvolvimento do
manual de operação
padrão de sistemas

1500

Serviços de operação do
NOC

2500

• Garantia de alta
disponibilidade

Serviços de operação da
Central de Serviços

3000

• Garantia de alta
disponibilidade

Serviços de gerenciamento
da operação e
infraestrutura

20.000

• Aumento da disponibilidade
dos processos

• Redução dos custos de
operação

• Garantia de alta
disponibilidade

47

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Item de
Investimento

Descrição do serviço
Contratação de site-backup

Serviços de TI

2500

ROI
• Garantia de alta
disponibilidade

Operação de serviços de
gerenciamento de projetos

6000

Implementar CMDB e
gestão de ativos

1000

• Redução do custo total de
propriedade

Sala Cofre Tier 3

8000

• Garantia de disponibilidade

1000

• Redução dos custos de
operação

Green IT
Expansão e melhoria dos
recursos da Sala Cofre
Aquisição de servidores de
rede
Aquisição de racks
Infraestrutura de TI

Valores
estimados em
R$ mil

Expansão de discos
internos de
armazenamento dos
servidores do site Web / de
Aplicações

13.100

• Garantia de alta
disponibilidade

8000

• Garantia de alta
disponibilidade

140

• Garantia de alta
disponibilidade
• Garantia de alta
disponibilidade

190

Aquisição de novos
switches de balanceamento
de carga e cache de site

2500

Aquisição de
microcomputadores e
notebooks

1500

-99

Renovações de
Garantia

:;9

!
"

• Aumento do “time to market”

• Garantia de alta
disponibilidade
• Redução do custo do trabalho
de campo e maior
produtividade gerencial
• Garantia de alta
disponibilidade

• Garantia de alta
disponibilidade

<99

• Garantia de alta
disponibilidade

+99

• Garantia de alta
disponibilidade
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Item de
Investimento
Renovações de
Garantia

Descrição do serviço

Valores
estimados em
R$ mil

# !

*99

• Garantia de alta
disponibilidade

=8999

• Garantia de alta
disponibilidade

+99

• Garantia de alta
disponibilidade

$

!
%
'

%
&
()

Subscrição plataforma Red
Hat e Jboss - 24 / 36
meses (renovação)
Outros softwares

Outros

Migração do
processamento dos Bancos
de Dados Oracle da
plataforma RISC SUN para
INTEL, incluindo a
aquisição de licenças de
software complementares.
Treinamento e capacitação
Manutenção de hardware e
software

2200

3.540

ROI

• Garantia de alta
disponibilidade

• Melhoria da performance
gerencial
• Garantia de alta
disponibilidade

4500

• Redução do custo de
operação

2000

• Melhoria da performance do
pessoal

9.000

• Garantir da disponibilidade

224.110,00
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13.2 Projetos e iniciativas a serem desenvolvidas internamente
Os projetos e iniciativas a seguir deverão ser desenvolvidos internamente:
Identificar pessoal com capacidade e formação para ocupar funções gerenciais
na DIRTE;
Elaborar concurso para o plano de carreira do FNDE;
Implementar programa de treinamento da DIRTE;
Estudo para adoção de métodos ágeis de desenvolvimento e gerenciamento de
projetos;
Estudo de processos e ferramentas para reuso de software;
Estudar tecnologias de Enterprise Content Management;
Estudo de aplicações móbile para disponibilizar informações;
Implementar processo de análise de uso de recursos de infraestrutura;
Reestruturar ambientes de desenvolvimento e homologação;
Implementar ambiente de Datawarehouse e data marts e ambientes analíticos;
Desenvolvimento de um modelo corporativo de dados;
Realizar a verificação da aderência da MDS aos novos processos de
desenvolvimento da CGDEN;
Implementar processo e ferramenta de controle da fábrica de software;
Criar métricas e implantá-las para o gerenciamento da qualidade do software;
Implementar métricas e implantá-las para o gerenciamento da qualidade dos
serviços de TI;
Revisar indicadores de níveis de serviços, internos e externos, para sistemas;
Revisar indicadores de níveis de serviços, internos e externos, para serviços de
TI;
Identificação das políticas e padrões;
Revisar as entradas de comunicação das demandas para evoluir para um ponto
único;
Implementar processo de metrificação para estimativa de sistemas;
Avaliar o backlog de demandas para redefinir prioridades;
Implementar acordos de níveis de serviços para todos o serviços de TI;
Implementar diretriz para que as especificações técnicas de sistemas venham
precedidas de uma análise do processo de negócio;
Avaliar oportunidades de novas tecnologias para desenvolvimento de sistemas;
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Avaliar oportunidades de novas tecnologias para o gerenciamento de serviços de
TI;
Avaliar oportunidades de novas tecnologias para a infraestrutura tecnológica;
Avaliar oportunidades de novas tecnologias para os processos de negócio como
uso de redes sociais;
Uso de certificações digitais;
Manter processo de aquisição via pregão;
Melhoria do processo de especificação técnica;
Implementar processo de monitoramento e análise da execução orçamentária.
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14. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS
A Tabela 8 a seguir apresenta a identificação dos riscos e as probabilidades e impactos
associados.
Riscos encontrados
Acesso não autorizados
Processos de gestão de serviços
e da infraestrutura
Problemas de padronização de
aplicações recebidas do MEC
Falta de requisitos de segurança
da informação nas aplicações
(conforme ISO 15584)
Processo de gestão de requisitos
Processo de testes de sistemas
Capacidade de terceiros em
atender aos requisitos
contratuais
Continuidade dos serviços de TI

Impacto
Médio
Alto

Grau
Alta severidade
Média severidade

Probabilidade
Alta
Alta

Alto

Média severidade

Alta

Médio

Média severidade

Alta

Médio
Médio
Alto

Média severidade
Média severidade
Alta severidade

Médio
Médio
Alta

Alta

Alta severidade

Alta
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A Tabela 9 apresenta, por sua vez, as ações de mitigação e de contingência.
Riscos Encontrados
Acesso não autorizados

Processos de gestão de serviços e da
infraestrutura
Problemas de padronização de
aplicações recebidas do MEC
Falta de requisitos de segurança da
informação nas aplicações (conforme
ISO 15584)
Processo de gestão de requisitos

Medidas de Minimização
dos Riscos
Implementar mecanismos
de detecção de intrusão e
política e processos de
segurança da informação
Implementar ITIL
Interagir com o MEC para
padronizar arquiteturas de
software
Implementar requisitos da
ISO 15584
Implementar processo

Responsáveis
CGINF

CGINF

CGTEC
Coordenação Geral de
Desenvolvimento
Coordenação Geral de
Desenvolvimento
CGTEC

Processo de testes de sistemas

Implementar processo

Capacidade de terceiros em atender
aos requisitos contratuais

Planejar contratação e
avaliar capacidade do
fornecedor
Implementar e testar plano CGINF
de continuidade de
negócios e planos de
recuperação e desastre

Continuidade dos serviços de TI
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15. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE TI
A tabela 10 apresenta a proposta orçamentária para o PDTI considerando uma distribuição
de recursos ao longo do tempo.
É importante ressaltar que, face à revisão anual do PDTI, a proposta orçamentária será
atualizada.

Em valores R$ mil

Rubrica

Material de processamento de dados –
3.3.3.90.30.17
Consultoria em tecnologia da informação –
3.3.3.90.35.04
Suporte de infraestrutura de TI –
3.3.3.90.39.27
Suporte a usuários de TI – 3.3.3.90.39.28
Desenvolvimento de software –
3.4.4.90.39.92
Serviços técnicos profissionais –
3.3.3.90.36.57
Aquisição de software – 3.4.4.90.39.93
Material permanente – 3.4.4.90.52.35
Manutenção de software – 3.3.3.90.39.08
Locação de software – 3.3.3.90.39.95
Manutenção de melhoria de equipamentos
de processamento de dados –
3.4.4.90.39.95
Treinamento
TOTAL

2012

2013

2014

2015

TOTAL

500

500

500

500

2.000

3600

7100

1600

2000

14.300

5000

5000

5000

7500

22.500

750

750

750

750

3.000

25000

25000

25000

25000

100.000

3750

4000

4000

4000

15.750

40
19620
6090
4500

2500
2300
1000
1000

5000
2300
2000
1000

1000
10300
2000
1000

8.540
34.520
11.090
7500

1000

1000

1000

1000

4000

500
70.350

500
49.650

500
48.650

500
54.550

2000
225.200

A proposta orçamentária contempla manutenção de melhoria de equipamentos e material de
processamento de dados, o que não foi incluído nas estimativas de investimentos.
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16. PROCESSO DE REVISÃO DO PDTI
O PDTI deve ser revisado anualmente conforme o processo abaixo apresentado pela Figura
8 a seguir.

As diretrizes para a sistemática de revisão do planejamento da tecnologia da informação
são:
•

A priorização das demandas de sistemas é realizada pelo Comitê de Tecnologia
da Informação do FNDE, conforme Portaria No- 85/2009, de 12/02/2009;

•

As revisões anuais, até 2015, serão apoiadas por empresa especializada e
calcada em ferramentas para BSC e Gestão de Portfólio;

•

Seminários internos são realizados pela DIRTE com a participação dos gestores;

•

A priorização das demandas de sistemas é realizada pelo Comitê de Informática
do FNDE;

•

A priorização dos projetos/iniciativas referentes às arquiteturas de infra,
processos

de

TI

e

organizacional

é

realizada

pela

DIRTE.
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17. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
Os principais fatores críticos de sucesso para a implantação do PDTI são:
•

Existência de recursos humanos de carreira conforme planejado;

•

Existência de recursos orçamentários e financeiros adequados;

•

Envolvimento da Alta Administração;

•

Gestão da estratégia de TI;

•

Processo de aquisição de recursos e serviços de qualidade;

•

Fornecedores com alta competência;

•

Gerenciamento dos acordos de níveis de serviços internos e externos adequado.
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18. CONCLUSÃO
Para a consecução dos objetivos estratégicos do FNDE a implantação deste PDTI se torna
um imperativo. Atualmente o FNDE depende estrategicamente de recursos e serviços de
Tecnologia da Informação e Comunicação.
Entretanto, para ser bem sucedida, a implantação do PDTI deve ser gerenciada conforme os
preceitos abaixo:
•

Uso do Escritório de Projetos para gerenciar os projetos e iniciativas;

•

Apontar para cada iniciativa/projeto um responsável pelo seu gerenciamento;

•

Aplicar metodologia de gerenciamento de projetos compatível com as necessidades
e de acordo com as diretrizes do Escritório de Projetos;

•

A metodologia deve ser compatível com as diretrizes do Project Management
Institute;

•

Planejar os projetos de forma padronizada, ficando a cargo do Escritório de Projetos
o gerenciamento da integração entre os projetos;

•

Em projetos de maior complexidade manter reuniões semanais;

•

Instituir um grupo para realizar atividade de Garantia da Qualidade visando manter o
escopo do projeto, assim como o seguimento aos padrões estabelecidos;

•

Elaborar relatórios mensais de acompanhamento e de progresso;

•

Utilizar indicadores de Schedule performance índex e Cost performance índex como
preconizado pelo PMI;

•

Empregar outros indicadores como a curva S para avaliar o progresso físico do
projeto;

•

Gerenciar a documentação a ser gerada pelos projetos, colocando sob controle de
versão;

•

Gerenciar o comprometimento e envolvimento de todos os interessados relevantes;

•

Elaborar, para cada projeto, um plano de risco;

•

Realizar forte gerenciamento dos riscos de cada projeto/iniciativa;
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19. ANEXOS
•

Relatório com identificação de necessidades de TI;

•

Relatório técnico com o elenco de necessidades da nova arquitetura;

•

Matriz de processos versus sistemas versus área funcional;

•

Diagrama de integração de sistemas;

•

Relatório com definição das arquiteturas de referência;

•

Relatório com proposta para implantação de gestão de riscos;

•

Plano geral de investimentos.
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