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LEVANTAMENTO DO PERFIL DA GOVERNANÇA DE TI NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL (2010)
O QUE É GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO?
O objetivo da governança de tecnologia da informação (TI) é garantir que TI agregue valor ao negócio. Na Administração
Pública Federal (APF), a adequada governança da TI promove a proteção de informações críticas e contribui para que as instituições
cumpram sua missão. A responsabilidade por prover uma boa governança de TI é dos executivos e da alta administração da instituição.
POR QUE O TCU FEZ ESTE LEVANTAMENTO?
Diante da situação exposta pelo Acórdão nº 1.603/2008-TCU-Plenário, foi determinada a realização periódica de
levantamentos com o objetivo de acompanhar e manter base de dados atualizada com a situação da governança de TI na APF. O
presente levantamento foi baseado em questionário com 30 questões (152 subquestões), organizadas segundo sete das oito dimensões
do Gespública(*) e contou com 265 respondentes, que representam 79% do orçamento de TI previsto no orçamento da União de 2010.
O acompanhamento da evolução dos indicadores de governança e gestão de TI é insumo essencial no monitoramento da efetividade
das medidas adotadas pelos órgãos governantes superiores (aqueles responsáveis pela elaboração das normas e políticas de TI de cada
poder), e das próprias deliberações do TCU.
OBJETIVO DO TRABALHO
As informações obtidas indicam os pontos mais vulneráveis da governança de TI da APF, que se traduzem em oportunidades
para a atuação do TCU como indutor do processo de aperfeiçoamento da governança de TI, e auxiliam na identificação de bons
exemplos e modelos a serem disseminados. Além disso, a divulgação das informações consolidadas permite que cada instituição avalie
sua governança e sua gestão de TI em relação às boas práticas e às demais instituições da APF. Essa avaliação é valioso insumo na
definição de objetivos, no planejamento e no amadurecimento do uso e da gestão da TI de cada instituição.
TEMAS QUE MERECEM ATENÇÃO
Possuem plano de continuidade de negócio em vigor
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Inventariam todos os ativos de informação

31%
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CONCLUSÕES
Os dados coletados indicam que o desenvolvimento da governança de TI na APF ainda está no começo. Em termos da escala
de governança de TI (iGovTI) elaborada pela Sefti para este levantamento, 57% das instituições respondentes estão em estágio inicial,
38% em estágio intermediário e somente 5% em estágio aprimorado. O conceito de que governar a TI, por se tratar de uma área crítica
para o alcance dos objetivos da instituição, é responsabilidade da alta administração, ainda não está amplamente difundido. Por outro
lado, a evolução observada em dois aspectos estruturantes (planejamento estratégico institucional e carreira de TI) pode sinalizar que
melhorias estão em andamento, que poderão resultar em evolução de outros indicadores de governança e gestão de TI.
(*) Nota: Gespública é programa federal estabelecido pelo Decreto n° 5.378/2005, coordenado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. O modelo de
excelência em gestão pública fixa parâmetros e critérios para avaliação e melhoria da qualidade da gestão pública.
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Negócio
Controle externo da governança de tecnologia da
informação na Administração Pública Federal.

Missão
Assegurar que a tecnologia da informação agregue valor ao
negócio da Administração Pública Federal em benefício da
sociedade.

Visão
Ser unidade de excelência no controle e no aperfeiçoamento
da governança de tecnologia da informação.
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