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Apresentação
A presente publicação, sob a forma de sumários executivos, traz os
principais resultados obtidos no levantamento realizado pela Secretaria
de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti) no ano de 2014.
Este diagnóstico refere-se ao TC 003.732/2014-2, apreciado em
sessão ordinária do Plenário, de 12/11/2014, sob a relatoria do Ministro
Augusto Sherman, resultando no Acórdão 3.117/2014-TCU-Plenário.
Os trabalhos tiveram por fim a elaboração de diagnóstico sobre a
situação de governança de TI na APF, atualizando o panorama traçado
em 2012 pelo Acórdão 2.585/2012-TCU-Plenário.
O foco das auditorias efetivadas pela Sefti é sempre a verificação
da conformidade e do desempenho das ações do governo nessa área,
a partir de análises sistemáticas de informações sobre aspectos de governança, segurança e aquisições de bens e de serviços relativos à TI,
utilizando-se critérios fundamentados.
Dessa forma, o Tribunal busca contribuir para o aperfeiçoamento
da gestão pública, a fim de assegurar que a tecnologia da informação
agregue valor ao negócio da Administração Federal em benefício da
coletividade, bem como oferecer aos parlamentares, aos órgãos jurisdicionados e à sociedade civil dados fidedignos para que possam exercer
o controle dos atos governamentais.
AROLDO CEDRAZ
Presidente do TCU

Resumo
Para avaliar a situação de governança de tecnologia da informação (TI)
na Administração Pública Federal (APF), o Tribunal de Contas da
União (TCU) tem realizado levantamentos baseados em questionários
que abordam práticas de governança e de gestão de TI previstas em leis,
regulamentos, normas técnicas e modelos internacionais de boas práticas.
O primeiro levantamento, realizado em 2007, contou com a participação de 255 organizações e resultou no Acórdão 1.603/2008-TCU-Plenário. Na oportunidade, dado o cenário preocupante identificado,
este Tribunal determinou à Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da
Informação (Sefti) a realização de novos levantamentos dessa natureza,
tendo em vista a necessidade de acompanhar e manter base de dados
atualizada com a situação de governança de TI na APF.
Em 2010, realizou-se o segundo levantamento, apreciado pelo
Acórdão 2.308/2010-TCU-Plenário, que avaliou 301 organizações.
Neste trabalho, criou-se um índice que busca refletir, de forma geral, a
situação de governança de TI de cada organização avaliada, denominado
de índice de governança de TI (iGovTI).
A partir de 2012, em atendimento ao item 9.4.3 do Acórdão
2.308/2010-TCU-Plenário, a Sefti estabeleceu processo de trabalho para
avaliar a governança de TI na APF em ciclos de dois anos. No primeiro
ano do ciclo, realiza-se a fase de coleta das informações por meio do
levantamento de governança de TI. No ano seguinte, são realizadas
auditorias específicas em uma amostra das organizações participantes, com o intuito de validar as respostas coletadas no levantamento,
aprofundar a análise de alguns aspectos relacionados à governança e
à gestão de TI e identificar boas práticas adotadas pelas organizações.
O levantamento realizado em 2012 resultou no Acórdão
2.585/2012-TCU-Plenário e avaliou 349 organizações. Seguindo o
modelo do Cobit 5, o questionário aplicado deixou mais clara a distinção entre governança e gestão de TI. Além disso, pela primeira vez,
avaliou-se a dimensão Resultados. Os dados coletados revelaram, em
geral, um cenário de evolução na situação de governança de TI na APF,
sugerindo que as medidas adotadas pelos órgãos governantes superiores
e pelo TCU estavam surtindo efeito.

No ciclo de 2014, objeto deste Sumário, promoveu-se mudança
na escala de resposta do questionário, que antes era binária (sim ou
não) e passou a ter cinco categorias de resposta, relativas ao nível de
adoção da prática (não se aplica, não adota, iniciou plano para adotar,
adota parcialmente, adota integralmente).
A compilação dos dados coletados, por sua vez, demonstrou, em
geral, uma tendência de evolução da situação, reforçando a importância
da continuidade das ações de indução de melhoria da governança de TI
promovidas pelos órgãos governantes superiores e pelo TCU. A situação, todavia, ainda está distante do ideal, haja vista o nível de adoção
insuficiente de muitas práticas fundamentais para que a TI agregue o
valor devido aos resultados organizacionais.
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O que foi avaliado
pelo TCU
Avaliou-se a situação da governança de TI a partir da coleta de informações em questionário disponibilizado a organizações representativas
de diversos segmentos da APF, com o objetivo de identificar os pontos
mais vulneráveis da governança de TI, orientar a atuação do TCU como
indutor do processo de aperfeiçoamento da governança de TI e, ao
mesmo tempo, auxiliar na identificação de bons exemplos e modelos
a serem disseminados.
Foram avaliadas 372 organizações a partir de questionário eletrônico, cujos itens baseiam-se, principalmente, em práticas de governança
e gestão de TI estabelecidas em normativos, na jurisprudência do TCU
e em modelos de boas práticas internacionais.

Por que foi avaliado
A governança de TI compreende o conjunto de mecanismos para assegurar
que o uso da TI agregue valor ao negócio das organizações, com riscos
aceitáveis. São estruturas organizacionais, processos, controles e outros
componentes que objetivam evitar ou mitigar deficiências ainda comuns
na gestão de uma organização, como falta de capacitação de pessoal,
inadequação do processo de planejamento, recorrência de projetos mal
sucedidos e contratações que não atendem às necessidades do negócio.
Dada a importância da governança de TI para o bom desempenho
da organização, o TCU executa, a cada dois anos, levantamento para
manter base de dados atualizada com informações sobre a governança
de TI na APF, tendo em vista identificar as principais vulnerabilidades
e orientar sua atuação como indutor de melhoria.
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Como se desenvolveu
o trabalho
O processo de avaliação de governança de TI, que tem ciclo de vida
de dois anos, constitui-se, em seu nível mais alto, das seguintes etapas:
•

Monitoração: monitoramento das deliberações sobre governança
de TI expedidas em ciclos anteriores, tendo em vista avaliar
a efetividade do processo de avaliação de governança de TI,
bem como subsidiar a preparação da próxima avaliação;

•

Preparação: criação do ambiente, das condições e dos
instrumentos para a realização da avaliação de governança de TI;

•

Avaliação: levantamento e validação da situação de governança
de TI na APF, tendo em vista identificar o nível de adoção das
práticas exploradas no questionário, a evolução da situação em
relação ao último levantamento e o nível de capacidade das
organizações em governar sua TI; e

•

Revisão: avaliação da execução do ciclo para fins de
aperfeiçoamento do processo.

Os trabalhos visando a esta fiscalização iniciaram-se em 2013, com
a execução da fase de Preparação, cujas principais atividades são:
aperfeiçoamento do questionário do último levantamento, criação de
instrumentos para auxiliar os participantes na resposta ao questionário
e seleção das organizações a serem avaliadas.
O aperfeiçoamento do questionário sempre objetiva tornar esse
instrumento de avaliação mais didático e claro nos seus conceitos, tendo
em vista que o objetivo maior das avaliações é induzir a melhoria da
governança de TI na APF.
Disponibilizou-se uma minuta do questionário em dezembro de
2013, na página dos levantamentos de governança de TI (http://www.
tcu.gov.br/perfilgovti) e foi dada ciência às organizações que participaram do levantamento anterior, a fim de que apresentassem críticas e
sugestões para o aperfeiçoamento do instrumento. Frise-se que todas
as considerações apresentadas foram analisadas e grande parte foi
incorporada ao questionário.
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As principais referências que balizaram o questionário são a legislação atinente ao tema, como a Lei 12.527/2011 e os normativos
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e da Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento (SLTI/MP);
a jurisprudência do TCU, como os Acórdãos 1.603/2008, 2.308/2010,
1.233/2012 e 2.585/2012, todos do Plenário; e os modelos de boas
práticas reconhecidos internacionalmente, como o Cobit 5 (Control
Objectives for Information and related Technology) (Isaca, 2012), a
ABNT NBR ISO/IEC 27002 – segurança da informação (ABNT,
2013) e a ABNT NBR ISO/IEC 38500 – governança corporativa de
TI (ABNT, 2009).
Com o intuito de auxiliar os respondentes no correto preenchimento do questionário, foram elaborados e publicados os seguintes
instrumentos de apoio: glossário, com a definição dos principais termos;
referências, com o embasamento teórico das questões; e respostas às
perguntas frequentes.
Ao final da fase de Preparação, encaminhou-se comunicação da
Sefti/TCU às organizações selecionadas, dando ciência da realização
do levantamento e solicitando a indicação de um interlocutor para
tratar do trabalho junto ao TCU.
Além disso, realizou-se em Brasília/DF, no dia 8/5/2014, o Diálogo
Público “Governança de Tecnologia da Informação: Controle Externo
em Ação”, com o objetivo de apresentar o questionário a ser utilizado
no levantamento de governança de TI 2014, bem como as ações que
o TCU vinha desenvolvendo para induzir a melhoria da governança
de TI na APF.
O evento contou com a participação de mais de 500 representantes
das organizações públicas federais de todo o Brasil, os quais tiveram a
oportunidade de esclarecer suas dúvidas sobre o levantamento e outros
trabalhos relacionados, bem como de apresentar suas críticas e sugestões
para melhoria do questionário.
Participaram do levantamento 372 organizações públicas federais,
selecionadas com base em critérios de representatividade no orçamento
da União e de autonomia de governança de TI.
Para a execução do levantamento, atividade da fase de Avaliação,
buscou-se a automação nos procedimentos de interação com as organizações públicas selecionadas, com a criação de sítio que disponibilizava
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os documentos de auxílio aos respondentes (http://www.tcu.gov.br/
perfilgovti). Para esclarecimento das dúvidas e outras comunicações,
divulgou-se o endereço eletrônico perfilgovti@tcu.gov.br.
Para coleta das informações, aproveitou-se a experiência bem sucedida do Levantamento de Pessoal de TI (Acórdão 1.200/2014-TCU-Plenário) na utilização do software livre LimeSurvey (https://www.
limesurvey.org).
As conclusões obtidas neste trabalho baseiam-se em informações
declaradas pelos dirigentes, não acompanhadas de evidências documentais. A situação real, portanto, pode ser diferente do cenário desenhado
a partir da análise das respostas ao questionário.
Após a apreciação da fiscalização, o Tribunal encaminhou, a cada
uma das organizações avaliadas, relatório com os resultados individuais,
comparados aos resultados consolidados dos respectivos segmento e
grupo, atendendo ao item 9.1.2 do Acórdão 3.117/2014-TCU-Plenário.

O que o TCU encontrou
Per fil de Governança de TI
Nesta seção, serão apresentados os resultados apurados no presente
levantamento e a evolução da situação em relação ao perfil traçado
em 2012.
O questionário utilizado nesta avaliação é composto de 29 perguntas, compostas de 218 itens, que, em regra, correspondem às boas
práticas de governança e gestão de TI. As perguntas foram agrupadas
nas seguintes dimensões: liderança, estratégias e planos, informações,
pessoas, processos e resultados.
É importante destacar que existem diferenças relevantes entre o
questionário de 2014 e o aplicado em 2012. A principal pode ser considerada a mudança da escala de resposta, que antes era binária (sim
ou não) e passou a ter cinco categorias de resposta, relativas ao nível de
adoção da prática (não se aplica, não adota, iniciou plano para adotar,
adota parcialmente, adota integralmente).
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Essa mudança, influenciada por outros levantamentos realizados
pelo TCU, especialmente o Levantamento de Governança de Pessoas
(Acórdão 3.023/2013-TCU-Plenário), tende a resultar em respostas
mais representativas, por contemplar situações intermediárias entre a
adoção e a não adoção da prática, permitindo melhor avaliação da situação por parte do TCU e, por consequência, o planejamento de ações
mais efetivas para a melhoria da governança de TI na APF.
Como a escala de resposta de 2012 não contemplava situações
intermediárias entre a adoção integral e a não adoção das práticas,
considerou-se, para fins de comparação, ter ocorrido evolução quando
a soma dos percentuais relativos à adoção parcial e à adoção integral
de determinado item superou o percentual de resposta do tipo “sim”
no levantamento anterior.
A análise de evolução da situação considerou somente as respostas
das organizações que participaram das duas últimas pesquisas, o que
totalizou 340 organizações do universo de 372 avaliadas. Essa falta
de igualdade entre os conjuntos pode produzir pequenas diferenças
nos resultados de 2014 apresentados nos gráficos relativos à evolução
no período 2012 a 2014. Contudo, tal fato não prejudica a análise e
as conclusões acerca da evolução da situação de governança de TI no
período considerado.
A seguir, serão apresentados os resultados apurados em 2014 e
a evolução em relação ao levantamento de 2012 para alguns tópicos
selecionados do questionário.
Liderança da Alta Administração
Essa dimensão avaliou os elementos essenciais de governança corporativa
e de TI, tendo sido estruturada em oito questões, somando 35 práticas,
que derivaram, em sua maioria, da jurisprudência do TCU (Acórdão
1.603/2008-TCU-Plenário, Acórdão 2.308/2010-TCU-Plenário e
Acórdão 1.233/2010-TCU-Plenário) e do Cobit 5.
A seguir, serão apresentados os números apurados para as questões
relativas ao sistema de governança corporativa, ao sistema de governança
de TI, à governança de riscos de TI e ao monitoramento da governança
e da gestão de TI.
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Sistema de governança corporativa
De acordo com o Referencial Básico de Governança do TCU, governança no setor público compreende essencialmente os mecanismos
de liderança, estratégia e controle postos em prática para executar as
funções básicas de avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão,
com objetivo de conduzir políticas públicas e prestar serviços de interesse da sociedade.
Os resultados apurados em 2014 em relação ao sistema de governança
corporativa são apresentados a seguir.
Sistema de Governança Corporativa
Define e comunica
papéis e responsabilidades
para a governança corporativa
Dispõe de comitê de
direção estratégica

13%
26%
41%
9%
19%
57%

Figura 1
Resultados das
práticas relativas
ao sistema de
governança
corporativa - 2014

Avalia a definição de
papéis e responsabilidades
organizacionais
Dispõe de
código de ética
Dispõe de política
de gestão de riscos
Dispõe de política de
gestão de continuidade
do negócio
Iniciou plano

12%
26%
26%
12%
23%
42%
23%
11%
12%
17%
19%
8%

Adota parcial
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Adota integral

A evolução no período 2012 a 2014, no que se refere às práticas comuns
a ambos os levantamentos, é apresentada a seguir.

Sistema de Governança Corporativa - Evolução

53%
58%

Dispõe de comitê de
direção estratégica

19%
44%

Avalia a definição de papéis e
responsabilidades organizacionais

27%
25%
50%
43%

Dispõe de código de ética
Dispõe de política
de gestão de riscos
Dispõe de política de gestão
de continuidade do negócio

2012

23%
7%
12%
11%
5%
9%
19%

2014 (adota integral)

2014 (adota parcial)

Figura 2
Evolução das práticas relativas ao
sistema de governança corporativa

A despeito da evolução no nível de adoção das práticas em relação
ao levantamento anterior (2012), considerando a soma das adoções
parcial e integral (Figura 2), desperta preocupação que apenas 23%
das organizações participantes disponham de política corporativa
de gestão de riscos e 27%, de política de gestão de continuidade do

15

negócio, conforme apurado em 2014 (Figura 1). Essas políticas são
instrumentos essenciais para o direcionamento das ações corporativas
de avaliação dos riscos associados aos objetivos organizacionais e para
a própria continuidade das operações da organização.
Sistema de governança de TI
O sistema de governança de TI compreende o conjunto de estruturas,
de processos, de pessoas, entre outros componentes viabilizadores da
governança de TI, que interagem com objetivo de entregar benefícios
para a organização com recursos otimizados e riscos gerenciados.
A figura a seguir apresenta os resultados obtidos em 2014 em
relação ao sistema de governança de TI.
Sistema de Governança de TI

Define e comunica
papéis e responsabilidades

Dispõe de comitê de TI
O comitê de TI atua
conformeato constituído
Prioriza as ações de TI com
apoio do comitê de TI

Iniciou plano

15%
30%
37%
7%
9%
78%
11%
27%
50%
12%
21%
52%

Adota parcial

Adota integral

Figura 3
Resultados das práticas relativas ao
sistema de governança de TI - 2014
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A evolução no período 2012 a 2014, no que se refere às práticas comuns
a ambos os levantamentos, é apresentada a seguir.
Sistema de Governança de TI - Evolução

44%
38%
28%

Define e comunica
papéis e responsabilidades

Dispõe de comitê de TI

72%
79%
8%
27%

Prioriza as ações de TI com
apoio do comitê de TI

2012

Figura 4

52%
22%

2014 (adota integral)

2014 (adota parcial)

Um número expressivo de 87% dos participantes declararam já dispor
de comitê de TI formalmente instituído e composto por representantes
de áreas relevantes da organização. Em algumas organizações, contudo,
essa estrutura ainda não atua conforme suas prerrogativas, haja vista que
percentual inferior (77%) declarou que o comitê realiza as atividades
previstas em seu ato constitutivo.
No que se refere a priorização das ações de TI, 73% das organizações (21% parcialmente e 52% integralmente) declararam contar com
o apoio do comitê de TI para realização dessa atividade, na condição
de instância consultiva da alta administração. Tem-se, portanto, que
27% das organizações priorizam as ações de TI sem consultar essa
importante estrutura de apoio à governança, o que coloca em risco o
adequado atendimento das necessidades da organização (Figura 3).
Considerando que as práticas avaliadas nesse tópico constituem a
base para o estabelecimento e a manutenção do sistema de governança
de TI, os níveis de adoção apurados neste levantamento ainda estão
abaixo do esperado, em especial da prática de definir e comunicar papéis e reponsabilidades, essencial para que a organização desenvolva
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Evolução das
práticas relativas
ao sistema de
governança de TI

as atividades de avaliar, dirigir e monitorar, que constituem a essência
da governança de TI.
Comparando à situação levantada em 2012, os dados demonstram,
de uma forma geral, evolução no nível de adoção das práticas do sistema
de governança de TI. Essa evolução sugere que a alta administração
passou a ter melhor compreensão da importância dessa estrutura para
o sucesso da organização (Figura 4).
Governança dos riscos de TI
A alta administração é responsável por viabilizar e garantir o adequado
funcionamento da gestão de riscos, com o estabelecimento de diretrizes,
a criação de estruturas, se necessário, e a definição de papéis e responsabilidades. Cabe também à alta administração estabelecer os níveis
de riscos aceitáveis para subsidiar o processo de tomada de decisão,
sobretudo as de nível estratégico.
A figura a seguir apresenta os resultados obtidos em 2014 em
relação à governança dos riscos de TI.
Riscos de TI

Diretrizes para a gestão
dos riscos de TI
Figura 5
Resultados
das práticas
de governança
relativas aos riscos
de TI - 2014

Papéis e responsabilidades
pela gestão de riscos de TI
Apetite a risco
Decisões estratégicas
com base no apetite a risco

Iniciou plano

32%
17%
8%
26%
19%
7%
32%
10%
4%
25%
17%
4%

Adota parcial
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Adota integral

A evolução no período 2012 a 2014, no que se refere à única prática
comum a ambos os levantamentos, é apresentada a seguir.

Riscos de TI - Evolução

Diretrizes para a gestão
dos riscos de TI

2012

7%
8%
17%

2014 (adota integral)

2014 (adota parcial)

Figura 6
Evolução da prática de definição de
diretrizes para a gestão de riscos de TI

Os números apurados revelam, em geral, que a alta administração das
organizações públicas federais ainda não reconhece a importância da
gestão de riscos para a consecução de seus objetivos, apesar dos altos
valores geridos, em grande parte dos casos, e dos diversos riscos aos
quais suas ações estão expostas. A principal consequência disso é a
ineficácia das ações e o consequente desperdício de dinheiro público,
com projetos inacabados ou inviáveis em decorrência de situações que
constituíam riscos não considerados quando da tomada de decisão.
A única prática comparável em relação a 2012 – definição de
diretrizes para a gestão de riscos de TI – apresentou razoável crescimento, ao saltar de 7% para 25% em 2014. Apesar de estatisticamente
significativa, essa evolução ainda está muito distante do desejado, haja
vista que a organização que não considera, em seu processo de tomada
de decisão, os riscos aos quais está exposta, aumenta as chances de não
alcançar os resultados planejados.
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Monitoramento da governança e da gestão de TI
O monitoramento da governança e da gestão de TI tem por objetivo avaliar o nível de alinhamento da TI com o negócio, mediante a
verificação da conformidade da gestão e do uso da TI com as políticas corporativas da organização. Um processo de monitoramento
devidamente estabelecido permite à alta administração acompanhar
efetivamente o cumprimento dos planos organizacionais e, em caso de
desvios, corrigir oportunamente o rumo da organização, redirecionando
o foco para os objetivos.
As figuras seguintes apresentam os resultados obtidos em 2014 e
a evolução no período 2012 a 2014 em relação ao monitoramento da
governança e da gestão de TI.

Monitoramento da Governança e da Gestão de TI

Diretrizes para avaliação da
governança e da gestão de TI

Figura 7
Resultados das
práticas relativas
ao monitoramento
da governança
e da gestão de
TI - 2014

Avaliação periódica de
governança e de gestão de TI
Avaliação periódica dos
sistemas de informação
Avaliação periódica
de segurança da informação
Avaliação periódica
de contratos de TI

Iniciou plano

25%
20%
8%
22%
26%
9%
18%
29%
8%
25%
25%
14%
10%

Adota parcial

20

28%
34%

Adota integral

Monitoramento da Governança e da Gestão de TI - Evolução

Diretrizes para avaliação da
governança e da gestão de TI

11%
10%
19%

Avaliação periódica de
governança e de gestão de TI

12%
10%

Avaliação periódica dos
sistemas de informação

Evolução das
práticas relativas
ao monitoramento
da governança e
da gestão de TI

18%
9%
28%
20%
15%
24%

Avaliação periódica
de segurança da informação

31%
32%
28%

Avaliação periódica
de contratos de TI

2012

Figura 8

25%

2014 (adota integral )

2014 (adota parcial)

Em que pese o razoável número de organizações que realizam avaliações de contratos de TI e da evolução identificada em relação a 2012, o
cenário encontrado ainda é preocupante, haja vista a posição estratégica
que a TI hoje ocupa na organização, chegando, em muitas situações, a
tornar a continuidade do negócio inviável sem a sua existência. Além
disso, o valor que as avaliações de TI entregam para a organização não
está apenas na identificação de falhas ou fraudes, mas sobretudo na
identificação de oportunidades de melhoria que venham aperfeiçoar o
próprio modelo de governança e os processos de gestão de TI.
Além da inexistência de auditorias internas em muitas organizações
do Poder Executivo, a falta de estrutura dessas unidades, especialmente
a ausência de pessoal com conhecimento necessário para realizar avaliações de TI, contribui significativamente para esse cenário de baixa
adesão das práticas de monitoramento da governança e da gestão de TI.
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Dimensão Estratégias e Planos
Essa dimensão avaliou os controles da gestão de estratégias e planos
corporativos e de TI, tendo sido estruturada em duas questões, uma
relativa ao planejamento estratégico e outra, ao de TI. São ao todo trinta
práticas, relacionadas ao processo de trabalho e ao plano resultante, as
quais derivam, em sua maioria, da jurisprudência do TCU (Acórdão
1.603/2008-TCU-Plenário e Acórdão 1.233/2010-TCU-Plenário).
Planejamento Estratégico Institucional
Para o cumprimento de sua missão, a organização precisa estabelecer
objetivos, definir a estratégia de atuação e dimensionar os recursos necessários para garantir a eficácia de suas ações, com a entrega do resultado
esperado pela sociedade. Essas atividades constituem a essência do planejamento estratégico, cujo produto é um plano contendo os elementos
que nortearão as ações da organização por um determinado período, ou
seja, a estratégia da organização para alcançar os objetivos estabelecidos.
As figuras a seguir apresentam os resultados obtidos em 2014 em
relação ao processo de planejamento e ao plano estratégicos institucionais.
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Processo de Planejamento Estratégico Institucional

12%
18%

Executa Processo de Planejamento
Estratégico Institucional (PPEI)
O PPEI prevê a participação das
áreas mais relevantes da organização
O PPEI prevê a participação
da área de TI

66%
7%
10%
78%
10%
15%
69%
13%
16%

O PPEI está formalmente instituído

Iniciou plano

53%

Adota parcial

Adota integral

Figura 9
Resultados das práticas relativas ao processo de
planejamento estratégico institucional - 2014
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Plano Estratégico Institucional

Possui Plano Estratégico
Institucional (PEI) vigente
O PEI contém pelo menos
um indicador de resultado
para cada objetivo
O PEI contém metas associadas
aos indicadores de resultado

10%
12%
71%
14%
22%
51%
14%
28%
42%

O PEI estabelece os projetos
e ações para o alcance das metas

12%
22%

A execução do PEI é
acompanhada periodicamente

14%
24%

O PEI está publicado
na internet para acesso livre

Iniciou plano

53%

47%
12%
8%
52%

Adota parcial

Adota integral

Figura 10
Resultados das práticas relativas ao
plano estratégico institucional - 2014
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A evolução no período 2012 a 2014, no que se refere às práticas comuns
a ambos os levantamentos, é apresentada a seguir.
Planejamento Estratégico Institucional - Evolução

Executa Processo de
Planejamento Estratégico
Institucional (PPEI)

85%
66%
17%
70%

O PPEI está
formalmente instituído
O PEI está publicado
na internet para acesso livre

2012

54%
17%
44%
53%
8%

2014 (adota integral)

2014 (adota parcial)
Figura 11

Evolução das práticas relativas ao planejamento
e ao plano estratégico institucional

Os resultados apurados demonstram que ainda existem organizações
que não conferiram a devida importância à atividade de planejamento
estratégico, seja com a não execução de um processo ou, ainda mais
grave, com a não elaboração do próprio plano estratégico.
A ausência de um processo tende a comprometer a qualidade do
plano resultante, tendo em vista a falta de definição das atividades a
serem desenvolvidas e das responsabilidades de cada participante. A
inexistência de plano, por sua vez, compromete a eficácia e a eficiência
das ações organizacionais, que têm dificuldade para entregar os resultados esperados em face da ausência de uma estratégia definida para
alcançá-los.
Em termos de evolução (Figura 11), o nível de adoção das práticas
de processo praticamente não se alterou em relação a 2012, conforme
variações apuradas. Por outro lado, cresceu o número de organizações
que publicam o plano estratégico na internet para acesso livre aos
cidadãos, permitindo o exercício do controle social.
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Planejamento de TI
O planejamento de TI, em síntese, tem como finalidade principal alinhar os planos de TI com os objetivos de negócio, tendo em vista que
a existência da TI na organização somente se justifica com a entrega
de valor ao negócio.
Nessa edição do questionário, considerando as várias denominações e os formatos aplicados aos planos estratégicos e táticos de TI,
optou-se por denominar planejamento de TI todas as atividades de
planejamentos estratégico e tático de TI, e plano de TI todos os planos
resultantes desses planejamentos.
As figuras a seguir apresentam os resultados obtidos em 2014 em
relação ao processo de planejamento e aos planos de TI.
Processos de Planejamento de TI

Executa Processo de
Planejamento de TI (PPTI)

16%
17%

O PPTI prevê a participação das
áreas mais relevantes da organização

13%
16%

O PPTI prevê apoio
do comitê de TI

O PPTI está formalmente instituído

Iniciou plano

58%

60%
13%
11%
63%
21%
12%

Adota parcial

41%

Adota integral
Figura 12

Resultados das práticas relativas ao
processo de planejamento de TI - 2014
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Plano de TI

Possui Plano de TI (PTI) vigente

13%
10%
67%

O PTI vigente contempla
objetivos, indicadores e metas

13%

O PTI vigente contém alocação de
recursos e estratégia de terceirização

14%

25%
50%

32%
30%

O PTI vigente é acompanhado
quanto ao alcance das
metas estabelecidas

22%
26%
35%
22%
26%
28%

O PTI vigente vincula as ações
a indicadores e metas de negócio

18%
23%

O PTI vigente fundamenta
a proposta orçamentária de TI

Iniciou plano

40%

Adota parcial

Adota integral
Figura 13
Resultados das práticas relativas ao plano de TI - 2014
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A evolução no período 2012 a 2014, no que se refere às práticas comuns
a ambos os levantamentos, é apresentada a seguir.

Planejamento de TI - Evolução

Executa processo de
planejamento de TI (PPTI)

O PPTI está formalmente instituído

Possui Plano de TI (PTI) vigente

76%
57%
19%
45%
40%
13%
47%
65%
11%
30%
27%
25%

O PTI vigente vincula as ações a
indicadores e metas do negócio

33%
40%
23%

O PTI vigente fundamenta a
proposta orçamentária de TI

2012

2014 (adota integral)

2014 (adota parcial)
Figura 14

Evolução das práticas relativas ao
planejamento e ao plano de TI

Os dados levantados demonstram que ainda há organizações que dependem da sorte para que a TI contribua com o alcance dos objetivos
institucionais e agregue valor efetivo ao negócio. A organização que não
planeja o uso dos recursos de TI com foco nos objetivos institucionais
coloca em elevado nível de risco o alinhamento entre a TI e o negócio,
o que tende a resultar em desperdício de recurso público, evidenciado
em soluções de TI que não atendem às necessidades da organização, em
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projetos inacabados e em processos de trabalhos executados de forma
ineficiente, entre outras situações.
Nesse contexto, em que a razão de existir da TI está intrinsicamente
relacionada ao atendimento das necessidades do negócio, preocupa
bastante que apenas 54% das organizações vincule ações do plano de
TI a indicadores e metas de negócio. Sem essa vinculação, fica difícil
de avaliar a efetividade e a própria necessidade dessas ações.
Não se pode deixar de reconhecer, todavia, que a situação está em
processo de evolução e que, atualmente, após a realização do quarto
levantamento de governança de TI, a grande maioria das organizações
reconhece a importância de ter o plano de TI, alinhado com os objetivos
de negócio, como elemento fundamental para o alcance dos resultados
institucionais. Essa situação manifesta-se na evolução do percentual de
organizações que afirmaram possuir plano de TI vigente, o qual migrou
de 47% em 2012 para 76% em 2014.
Dimensão Informações
Essa dimensão avaliou os controles da gestão da informação e se
estruturou em duas questões, uma relativa à informatização dos processos organizacionais (apresentada a seguir) e outra relacionada à
transparência das informações sobre a gestão e o uso de TI. São ao
todo treze práticas, que derivam, em sua maioria, da Lei de Acesso à
Informação (Lei 12.527/2011), da jurisprudência do TCU (Acórdão
1.603/2008-TCU-Plenário e Acórdão 1.233/2010-TCU-Plenário) e
do Cobit 5.
Informatização dos processos organizacionais
Uma das principais funções da área de TI é, por meio da sustentação
dos processos organizacionais, entregar informação com a qualidade
necessária para auxiliar a tomada de decisão, contribuindo para que a
organização atinja seus objetivos. Nesse sentido, a norma ABNT NBR
ISO/IEC 38500, que trata da Governança Corporativa de Tecnologia
da Informação, dispõe que “convém que os dirigentes avaliem os desenvolvimentos em TI e os processos dos negócios para garantir que a
TI apoiará às necessidades futuras do negócio”.
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A figura a seguir apresenta os resultados obtidos em 2014 em
relação à informatização dos processos organizacionais.
Informatização dos Processos Organizacionais

22%

Identifica e mapeia os
principais processos de negócio
Figura 15

Os principais processos de
negócio são suportados por
sistemas informatizados

Resultados das
práticas relativas
à informatização
dos processos
organizacionais
- 2014

Há catálogo publicado
com informações dos
sistemas informatizados
Designa responsáveis de
negócio para gestão de
sistemas informatizados
Iniciou plano

40%
26%
5%
48%
42%
25%
26%
17%
15%
33%
29%

Adota parcial

Adota integral

A evolução no período 2012 a 2014, no que se refere às práticas comuns
a ambos os levantamentos, é apresentada a seguir.
Informatização dos Processo Organizacionais - Evolução

Figura 16

Identifica e mapeia os
principais processos do negócio

Evolução das
práticas relativas
à informatização
dos processos
organizacionais

Os principais processos de
negócio são suportados
por sistemas informatizados
Designa responsáveis da área
de negócio para gestão
dos sistemas informatizados
2012

2014 (adota integral)
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40%
26%
40%
82%
44%
47%
39%
29%
31%

2014 (adota parcial)

Os números revelam que, em geral, os principais processos das organizações são sustentados por TI, considerando o alto patamar de 90%
de adoção da prática (Figura 15). Entretanto, as demais práticas que
tendem a contribuir para melhoria da situação de sustentação dos
processos organizacionais não são adotadas na mesma proporção, sugerindo que muitas organizações ainda entendem que informatização
de processos é um problema exclusivo da TI, em especial quando se
observa os números relativos à designação de responsáveis da área de
negócio para a gestão dos sistemas informatizados (62%).
A comparação com o cenário apresentado em 2012, contudo,
mostrou razoável evolução, indicando que as organizações estão tendo
melhor compreensão do papel e da importância da TI na execução dos
processos organizacionais.
Dimensão Pessoas
Essa dimensão avaliou os controles da gestão de pessoas em TI, por
meio de três questões. As duas primeiras abordaram onze práticas
relativas ao desenvolvimento de competências de TI (apresentada a
seguir) e ao desempenho do pessoal de TI. A última buscou avaliar o
quanto a gestão da TI está nas mãos de pessoas pertencentes ao quadro permanente da organização, por meio da distribuição da força de
trabalho de TI da organização.
D e s e n vo l v i m e n t o d e c o m p e t ê n c i a s d e T I
O sucesso das políticas e planos de TI no sentido de garantir o alcance
dos objetivos organizacionais tem relação direta com a capacidade das
pessoas responsáveis por conduzi-los e implementá-los. Desse modo,
a organização deve definir as competências necessárias para a execução
das atividades de TI e, sobretudo, elaborar e executar, periodicamente,
plano de capacitação para desenvolvê-las.
O Decreto 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, que instituiu a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da Administração Pública Federal define capacitação como “processo permanente
e deliberado de aprendizagem, com o propósito de contribuir para o
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desenvolvimento de competências institucionais por meio do desenvolvimento de competências individuais”.
A figura a seguir apresenta os resultados obtidos em 2014 em
relação ao desenvolvimento de competências de TI.
Desenvolvimento de Competências de TI

19%

Define as competências necessárias
para o pessoal de TI
Define critérios para antendimento
dos pedidos de capacitação

Figura 17
Resultados
das práticas
relativas ao
desenvolvimento
de competências
de TI - 2014

34%
29%
12%
28%
44%

Elabora plano de capacitação
para desenvolvimento de
competências de TI
Acompanha a execução do
plano de capacitação

15%
29%
45%
13%
32%
27%
16%

Avalia a execução do
plano de capacitação

32%
19%
14%
24%

O plano de capacitação
inclui gestão de TI

41%

O plano de capacitação inclui
contratação de TI e gestão
dos contratos
Possui programa de benefícios
para o desenvolvimento
de competências de TI

Iniciou plano

14%
27%
39%
6%
18%

Adota parcial

32

29%

Adota integral

A evolução no período 2012 a 2014, no que se refere às práticas
comuns a ambos os levantamentos, é apresentada a seguir.

Desenvolvimento de Competências de TI - Evolução

Elabora plano de capacitação
para desenvolvimento de
competências de TI

50%
46%
28%

Avalia a execução do
plano de capacitação

2012

Evolução
das práticas
relativas ao
desenvolvimento
de competências
de TI

12%

Acompanha a execução do
plano de capacitação

27%
31%
6%
20%
30%

2014 (adota integral)

2014 (adota parcial)

Embora as práticas de desenvolvimento de competências de TI sejam
adotadas pela maioria das organizações (Figura 17), com exceção do
programa de benefício para incentivar a capacitação dos colaboradores,
os níveis de adoção apurados ainda são insatisfatórios, tendo em vista
que o sucesso das políticas e dos planos de TI está intrinsecamente
relacionado com a capacidade dos gestores e técnicos responsáveis por
conduzi-los e implementá-los. Preocupa, em especial, o percentual
apurado para a definição de competências, haja vista ser uma prática
básica para a elaboração e a efetividade do plano de capacitação.
Em relação a 2012, os dados coletados indicam uma considerável
evolução, com destaque para o crescimento do número de organizações
que acompanham e avaliam a execução do plano de capacitação (acima
de 40 pontos percentuais) – práticas essenciais para a verificação do
alcance dos objetivos esperados com esse instrumento.
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Figura 18

Dimensão Processos
Essa dimensão refere-se aos controles da gestão de processos em
TI, sendo estruturada em dez questões, somando 76 práticas, que
derivavam, em sua maioria, da jurisprudência do TCU (Acórdão
1.603/2008-TCU-Plenário, Acórdão 2.308/2010-TCU-Plenário e
Acórdão 1.233/2010-TCU-Plenário), de normas técnicas, de guias e
de modelos de boas práticas, como a NBR ISO/IEC 27002:2013, o
Information Technology Infrastructure Library (Itil) e o Cobit 5.
A seguir, serão apresentados os números apurados para as questões
que abordaram gestão de riscos de TI, gestão corporativa de segurança da informação, gerenciamento de projetos de TI e contratação de
serviços de TI.
Gestão de riscos de TI
Riscos de TI são os eventos capazes de impedir, em certo grau, que a
gestão de TI cumpra sua missão de contribuir com a organização no
alcance dos objetivos institucionais. Estão relacionados, em grande
parte, à ocorrência de obstáculos, perdas e prejuízos.
Por sua relevância, o tema Gestão de Riscos TI é objeto de normatização tanto pela ABNT (NBR ISO/IEC 38500:2009 – Governança
corporativa de tecnologia da informação: itens 3.3 Princípio 2: Estratégia. Avaliar; 3.5 Princípio 4: Desempenho. Avaliar; e 3.7 Princípio
6: Comportamento humano. Dirigir) quanto pelo Cobit 5 (prática de
gestão APO12 Gestão de Riscos).
A figura a seguir apresenta os resultados obtidos em 2014 em
relação à gestão de riscos de TI.
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Gestão de Riscos de TI

Identifica os riscos de TI
dos processos críticos de negócio
Avalia os riscos de TI dos
processos críticos de negócio
Trata os riscos de TI dos
processos críticos de negócio
Executa um processo de
gestão de riscos de TI
O processo de gestão de riscos
de TI está formalmente instituído

Iniciou plano

24%
28%
10%
24%
27%

Figura 19

9%

Resultados das
práticas relativas
à gestão de riscos
de TI - 2014

26%
15%
6%
30%
12%
9%
29%
6%
8%

Adota parcial

Adota integral

Os resultados obtidos são extremamente tímidos, demonstrando nível
baixo de maturidade do processo de gestão de riscos e até mesmo negligência quanto à sua importância por parte da APF, o que aumenta
as chances da TI não entregar resultados ao negócio nos prazos, custos
e qualidade acordados, impactando consequentemente a consecução
dos objetivos institucionais. Esse cenário é reflexo do baixo nível de
adoção das práticas de governança responsáveis por viabilizar a gestão
de riscos, conforme visto na Figura 5.
O tema “Gestão de Riscos de TI” foi avaliado pela primeira vez
no levantamento de 2014, portanto não há como aferir sua evolução
em relação ao ciclo anterior.
Gestão corporativa de segurança da informação
Embora o tema não esteja limitado a aspectos da tecnologia, a exposição a riscos de segurança da informação pode ser decorrente também
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da falta de uma adequada governança de TI, uma vez que esses riscos
estão relacionados de maneira significativa com processos e recursos
de TI. Desse modo, os processos de TI devem ser orientados também
por políticas e responsabilidades da gestão corporativa da segurança
da informação.
Como referência para elaboração das questões deste tópico,
foram utilizadas principalmente a norma técnica ABNT NBR ISO/
IEC 27002:2013 e as normas complementares do Departamento de
Segurança da Informação e Comunicações do Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da República (DSIC/GSI/PR).
A figura a seguir apresenta os resultados obtidos em 2014 em
relação às políticas e responsabilidades para a gestão corporativa da
segurança da informação.

Gestão Corporativa da Segurança da Informação
- Políticas e Responsabilidades

Dispõe de uma política
de segurança da informação
formalmente instituída

Figura 20
Resultados das
práticas de gestão
corporativa de
segurança da
informação - 2014

22%
15%
51%

Dispõe de comitê de
segurança da informação
formalmente instituído

18%
13%

Possui gestor de
segurança da informação
formalmente designado

21%
12%

Dispõe de política
de controle de acesso
formalmente instituída

49%

38%
26%
19%
33%

Dispõe de política de cópias
de segurança (backup)
formalmente instituída

Iniciou plano

Adota parcial
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26%
27%
27%

Adota integral

A evolução no período 2012 a 2014, no que se refere às práticas comuns
a ambos os levantamentos, é apresentada a seguir.
Evolução da gestão corporativa de segurança da informação

Dispõe de uma política
de segurança da informação
formalmente instituída

44%
52%
16%
46%
49%

Dispõe de comitê de segurança da
informação formalmente instituído
Possui gestor de segurança da
informação formalmente designado

13%
49%
38%
11%
26%
33%
19%

Dispõe de política de controle
de acesso formalmente instituída

2012

2014 (adota integral)

2014 (adota parcial)

A despeito da evolução identificada no período 2012 a 2014 (Figura
21), o nível de adoção das práticas apresentadas está muito distante do
esperado, situação que revela a existência de lacunas na coordenação e
na normatização da gestão corporativa da segurança da informação e
que expõe a APF a diversos riscos, como indisponibilidade de serviços
e perda de integridade de informações.
Causa preocupação, em especial, que um terço das organizações
ainda não possua política de segurança da informação (34% iniciaram
plano ou não adotam), instrumento básico para o estabelecimento de
uma estrutura de gestão de segurança da informação.
O uso cada vez mais crescente da TI na execução dos processos
organizacionais, em especial dos finalísticos, vem acompanhado do aumento do risco de segurança da informação, requerendo maior atenção
da APF no estabelecimento dos processos e dos controles voltados à
proteção das informações.
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Figura 21
Evolução da
gestão corporativa
de segurança da
informação

Gerenciamento de projetos de TI
O gerenciamento de projetos de TI tem impacto direto no sucesso de
ações e projetos organizacionais, os quais são muitas vezes suportados
por recursos de TI, como sistemas de informação e soluções de infraestrutura de tecnologia. Projetos de TI possuem riscos conhecidos como
o aumento dos custos inicialmente previstos e a dilação do prazo de
entrega do produto. Não raro, um projeto fracassa no alcance de seus
objetivos e compromete ações institucionais.
A figura a seguir apresenta os resultados obtidos em 2014 em
relação ao gerenciamento de projetos de TI.
Gerenciamento de Projetos de TI

Figura 22
Resultados das
práticas relativas
ao gerenciamento
de projetos de
TI - 2014

Possui portifólio
de projetos de TI

19%
27%
23%

Executa processo
de gerenciamento
de projetos de TI

23%

O processo é acompanhado
por meio de mensurações
O processo é
periodicamente revisado
e melhorado
O processo está
formalmente instituído
Possui um escritório de projetos,
ao menos para projetos de TI

Iniciou plano

38%
20%
27%
24%
11%
24%
22%
9%
26%
10%
16%
13%
12%

Adota parcial
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29%

Adota integral

A evolução no período 2012 a 2014, no que se refere às práticas comuns
a ambos os levantamentos, é apresentada a seguir.

Gerenciamento de Projeto de TI - Evolução

O processo está
formalmente instituído
O processo é acompanhado
por meio de mensurações
O processo é periodicamente
revisado e melhorado

39%
15%
10%
14%
11%
25%
9%
9%
21%
24%
29%

Possui um escritório de projetos,
ao menos para projetos de TI

2012

12%

2014 (adota integral)

2014 (adota parcial)
Figura 23

Evolução das práticas relativas ao
gerenciamento de projetos de TI

Continua elevado o percentual de organizações que não executam um
processo de gerenciamento de projetos de TI formalmente instituído
(42% iniciaram plano ou não adotam) e também o percentual das que
não possuem escritório de projetos (59% iniciaram plano ou não adotam), conforme interpreta-se da Figura 22. Essa situação potencializa
o risco de insucesso de projetos, sobretudo pela complexidade que, em
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regra, envolve o desenvolvimento e implantação de soluções de TI,
prejudicando o alcance dos resultados esperados.
Os números apurados apresentaram melhoria no quadro de organizações que praticam gerenciamento de projetos de TI (Figura 23), o
que sugere uma continuidade da tendência de evolução observada em
2012. Chamou atenção, porém, a redução do número de organizações
que têm processo de gerenciamento de projetos de TI formalizado, ao
passar de 39% em 2012 para 25% em 2014.
Essa, porém, pode não ser a situação real, pois a pergunta feita
em 2014 não é totalmente equivalente à utilizada em 2012. No levantamento anterior, perguntou-se apenas se um padrão (interno ou de
mercado) havia sido formalizado para o gerenciamento de projetos,
e, no levantamento presente, perguntou-se se o processo todo está
formalizado como uma norma de cumprimento obrigatório. Desse
modo, esta pergunta pode ter induzido os respondentes a serem mais
conservadores.
Co n t r a t a ç ã o d e S e r v i ç o s d e T I
A contratação de serviços de TI é regida precipuamente pela Lei
8.666/1993, que estabelece os princípios e as regras gerais para licitações
e contratos da Administração Pública.
A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério
de Planejamento (SLTI/MP), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e
o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) publicaram normas que disciplinam os procedimentos para as contratações de soluções
de TI no âmbito dos órgãos sob suas jurisdições. Essas normas são a
Instrução Normativa SLTI/MP 4/2014, a Resolução CNJ 182/2013
e a Resolução CNMP 102/2013, respectivamente.
O TCU publicou, em 2012, o “Guia de boas práticas em contratação de soluções de tecnologia da informação”, cuja essência consiste
em apontar o que a legislação, a jurisprudência e as melhores práticas
sinalizam sobre o planejamento das contratações de TI e indicar os
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riscos associados, com sugestão de providências (controles internos)
para mitigá-los.
As figuras a seguir apresentam os resultados obtidos em 2014 em
relação às contratações de serviços de TI.
Contratação de Serviços de TI

Realiza estudos técnicos
preliminares para avaliar
a viabilidade da contratação
Explicita as necessidades
de negócio que se pretende
atender com a contratação

7%
31%
58%
4%
21%
72%

Explicita os indicadores
dos benefícios de negócio
que serão alcançados

12%

Explicita o alinhamento entre
a contratação e os planos
estratégico e de TI vigentes

11%

31%
42%

25%
54%

Realiza análise dos riscos
que possam comprometer
o sucesso da contratação
Iniciou plano

15%
26%
44%

Adota parcial

Adota integral

Figura 24
Resultados das práticas relativas à contratação de serviços de TI – 2014 (parte 1)
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Contratação de Serviços de TI

Adota métricas objetivas
para mensuração de
resultados do contrato
Realiza os pagamentos dos
contratos em função da mensuração
objetiva dos resultados

10%
29%
46%
5%
20%
70%

Realiza análise dos benefícios
reais obtidos, utilizando-a como
critério para prorrogar o contrato

8%

Diferencia e define
formalmente os papéis de
gestor e fiscal do contrato

7%

Iniciou plano

29%
49%

18%

Adota parcial

60%

Adota integral
Figura 25

Resultados das práticas relativas à contratação de serviços de TI – 2014 (parte 2)
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A evolução no período 2012 a 2014, no que se refere às práticas comuns
a ambos os levantamentos, é apresentada a seguir.
Contratação de Serviços de TI - Evolução

Realiza estudos técnicos
preliminares para avaliar a
viabilidade da contratação

72%
58%
30%

Explicita as necessidades de
negócio que se pretende
atender com a contratação

87%
72%
22%

Explicita os indicadores dos
benefícios de negócios que
serão alcançados

49%
41%
31%

Adota métricas objetivas
para mensuração de
resultados do contrato

67%
45%
30%
92%

Realiza os pagamentos dos
contratos em função da
mensuração objetiva dos resultados

69%
21%

Realiza a análise dos benefícios
reais obtidos, utilizando-a como
critério para prorrogar o contrato
2012

80%
48%
28%

2014 (adota integral)

2014 (adota parcial)
Figura 26

Evolução das práticas relativas à
contratação de serviços de TI

Apesar da expressividade de grande parte dos números apurados (Figura
24 e Figura 25), ainda é necessário evoluir, tendo em vista que o sucesso
das contratações depende em grande parte das práticas abordadas neste
tópico. Além disso, considerando que essas práticas derivam da legislação
aplicável ao tema, sendo de cumprimento obrigatório para a maioria
absoluta das organizações participantes, o resultado revela que parcela
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das organizações públicas pode estar incorrendo em irregularidades
quando da realização de suas contratações de TI.
Destaca-se, por exemplo, o percentual de organizações que indicaram realizar estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade das
contratações (89%). Apesar da expressividade do número apurado, diante
da importância da prática, que, para os órgãos e entidades públicas, é de
cumprimento obrigatório, não é possível ainda considerá-lo totalmente
satisfatório, tendo em vista que 11% das organizações correm sérios riscos
de causarem prejuízo aos cofres públicos com contratações inviáveis.
Não obstante a necessidade de continuar evoluindo, comparando
a situação de 2014 com a levantada em 2012 (Figura 26), os números
demonstram avanço significativo da maioria das práticas avaliadas,
sobretudo levando em consideração que os percentuais apurados em
2012 já haviam sido elevados.
Dimensão Resultados
Essa dimensão refere-se ao desempenho da organização na gestão e no
uso de TI. Ela se estruturou em quatro questões, que buscam avaliar a
capacidade da organização em definir e alcançar os objetivos de TI, em
gerir os projetos de TI, em prover serviços que sustentam os processos
organizacionais e em oferecer serviços ao cidadão/cliente via internet.
A seguir, serão apresentados os números relativos à capacidade da
organização em definir e alcançar objetivos de TI e em oferecer serviços
ao cidadão/cliente via internet.
A l c a n c e d o s o b j e t i vo s d e T I
Para a organização ter condições de avaliar seu desempenho na gestão e no uso de TI, conforme recomendado no item 9.1 do Acórdão
2.308/2010-TCU-Plenário, é necessário estabelecer parâmetros para
esse fim, a exemplo de objetivos institucionais de TI alinhados às estratégias de negócio, indicadores de desempenhos para cada objetivo
e metas para cada indicador.
As figuras seguintes apresentam os resultados obtidos em 2014
e a evolução no período 2012 a 2014, em relação ao alcance dos
objetivos de TI.
44

Objetivos de TI

Acompanha o alcance
das metas de TI
Alcançou a meta
planejada para o período

82%

6%

Figura 27
Resultados das práticas relativos
ao alcance dos objetivos de TI - 2014
Objetivos de TI - Evolução

Acompanha o alcance
das metas de TI
Alcançou a meta
planejada para o período

57%
85%

20%
5%

2012

2014
Figura 28
Evolução relativa ao
alcance dos objetivos de TI
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A questão em tela não tinha resposta padronizada, portanto não se aplicam os conceitos de adoção parcial ou integral da prática. Assim, foram
definidos os seguintes itens para avaliar a situação das organizações em
relação a este tópico: se o alcance das metas definidas para os objetivos
de TI é medido e se a meta planejada para o período foi alcançada.
Destaca-se que 82% das organizações medem o cumprimento
das metas de TI, ou seja, acompanham o alcance dos objetivos de TI.
Por complemento, 18% das organizações não avaliam objetivamente
o desempenho da TI, colocando em risco o alinhamento da TI com
o negócio.
Comparando o percentual dos que medem o cumprimento
(82%) com os que afirmaram possuir plano de TI (77% - Figura 13),
conclui-se que algumas organizações definem objetivos de TI de forma
não planejada.
Considerando o quadro levantado em 2012, os dados demonstram
evolução no número de organizações que acompanham o alcance das
metas de TI (Figura 28). Por outro lado, o percentual de organizações
que alcançaram a meta estabelecida no período foi reduzido de 20%
para 5%, situação que pode ser reflexo do próprio aumento do número
de organizações que passaram a acompanhar suas metas e, sobretudo,
do amadurecimento dos gestores de TI no sentido de compreender
melhor a medição dos indicadores de TI.
Serviços Eletrônicos
O Programa de Governo Eletrônico Brasileiro tem “como princípio
a utilização das modernas tecnologias de informação e comunicação
(TICs) para democratizar o acesso à informação, ampliar discussões
e dinamizar a prestação de serviços públicos com foco na eficiência e
efetividade das funções governamentais” (http://www.governoeletronico.
gov.br/). Embora o conceito esteja diretamente relacionado ao Poder
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Executivo, é indiscutível sua aplicabilidade às organizações públicas
em geral.
A prestação de serviços na modalidade eletrônica, e mais especificamente por meio da internet, tem sido fomentada pelo estado,
com a edição de vários normativos nesse sentido, sendo um dos mais
recentes a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527, de 18/11/2011).
A disponibilização de serviços na internet tem grande potencial para
estreitar a relação estado e cidadão, dada a amplitude e a popularidade
dessa rede mundial, tendo como consequência o aumento do controle
social e a melhoria da gestão pública.
As figuras a seguir apresentam os resultados obtidos em 2014 em
relação aos serviços disponíveis ao cidadão na internet.
Serviços Disponíveis ao Cidadão/Cliente

Os serviços são
acessíveis via internet
Os serviços implementam as
recomendações de acessibilidade
do eMAG
Os serviços implementam as
diretrizes e as especificações
de interoperabilidade do ePING
Os serviços observam as
recomendações dos padrões
web do ePWG

Iniciou plano

3%
44%
43%
15%
42%
8%
15%
37%
8%
14%
34%
8%

Adota parcial

Adota integral

Figura 29
Resultados das práticas relativas
aos serviços disponíveis ao cidadão
na internet – 2014 (parte 1)
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Serviços Disponíveis ao Cidadão/Cliente

18%
23%
17%

Há catálogo publicado com
informações dos serviços
Figura 30
Resultados das
práticas relativas
aos serviços
disponíveis ao
cidadão na internet
– 2014 (parte 2)

Os serviços são avaliados por
meio de pesquisas de satisfação
Os resultados da avaliações dos
serviços acessíveis são divulgados
A organização possui
perfil oficial em rede social

Iniciou plano

12%
15%
9%
11%
6%
5%
7%
22%
42%

Adota parcial

Adota integral

A evolução no período 2012 a 2014, no que se refere aos aspectos
comuns a ambos os levantamentos, é apresentada a seguir.
Serviços disponíveis ao cidadão/cliente - Evolução

49%
43%
45%

Os serviços são
acessíveis via Internet

Figura 31

Os serviços são avaliados
por meio de pesquisas
periódicas de satisfação

Evolução quanto
à disponibilização
de serviços ao
cidadão na internet

23%
9%
16%

A organização possui perfil
oficial em rede social

2012

2014 (adota integral)
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80%
41%
23%

2014 (adota parcial)

Destaca-se o expressivo percentual (87%) de organizações que afirmam
prestar algum tipo de serviço por meio da internet (Figura 29). A adoção
integral, em tese, indica que todos os serviços da organização passíveis
de serem prestados pela internet estão disponíveis ao cidadão. Nessa
condição, têm-se apenas 43% das organizações, o que é um número
muito baixo diante dos benefícios que essa prática proporciona para
a sociedade.
Preocupa o baixo nível de adoção da prática de avaliar os serviços
por meio de pesquisas de satisfação dos usuários. Apenas 24% das organizações declararam realizar essa prática (Figura 30). Em que pese
o nível de satisfação do usuário seja uma medida subjetiva, esse é um
indicador que jamais deve ser desprezado em uma relação de prestação
de serviços entre estado (empresa) e cidadão (cliente).
Em termos evolutivos (Figura 31), destaca-se o crescimento significativo do número de organizações que informaram disponibilizar
serviços na internet, passando do percentual de 49%, em 2012, para
88%, em 2014. Uma possível explicação para essa expressiva evolução
é o fato de em 2012 a questão equivalente fazer referência ao termo
governo eletrônico (e-Gov), o que pode ter levado algumas organizações a entenderem a necessidade de implementar as diretrizes do
Programa de Governo Eletrônico Brasileiro para considerar o serviço
como eletrônico.
Índice de Governança de TI 2014 (iGovTI 2014)
O índice de governança de TI (iGovTI) foi criado em 2010, no
âmbito do segundo levantamento de Governança de TI (Acórdão
2.308/2010-TCU-Plenário), com o propósito de orientar as organizações públicas no esforço de melhoria da governança e da gestão de
TI. O índice também permite ao TCU avaliar, de um modo geral, a
efetividade das ações adotadas para induzir a melhoria da situação de
governança de TI na Administração Pública Federal.
A fórmula do iGovTI 2014, em face das alterações ocorridas no
questionário, com a exclusão de alguns itens e a inclusão de outros,
difere da fórmula definida para o iGovTI 2012. Contudo, manteve-se
a estrutura da fórmula, concebida ainda em 2010:
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•

fórmula das questões é definida de modo geral pela expressão: qn
= a1i1 + a2i2 + ... + anin, em que cada parâmetro “a” (podendo
assumir os valores da tabela abaixo: 0; 0,2; 0,5; e 1) representa
um item respondido e cada parâmetro “i” (variando de 0 a 1)
representa o peso desse item na questão;

•

fórmula das dimensões é definida pela expressão: dn = b1q1
+ b2q2 + ... + bnqn, em que cada “q” (variando de 0 a 1)
representa a nota de uma questão respondida e cada parâmetro
“q” (variando de 0 a 1) representa o peso dessa questão na
respectiva dimensão;

•

fórmula geral do índice de governança de TI 2014 é definida
pela expressão: iGovTI 2014 = d1p1 + d2p2 + ... + dnpn, em
que cada “d” (variando de 0 a 1) representa a nota da dimensão
e cada parâmetro “p” (variando de 0 a 1) representa o peso
dessa dimensão no cálculo de iGovTI.

Os itens com resposta padronizada podem assumir os seguintes valores,
de acordo com a resposta assinalada:
Tabela 1. Valores atribuídos a cada categoria
de resposta do questionário

Categoria de Resposta

Valores

Não adota a prática

0,0

Iniciou ou concluiu plano para adotar a prática

0,2

Adota parcialmente a prática

0,5

Adota integralmente a prática

1,0

Considerando que a resposta do tipo “não se aplica”, que indica a inviabilidade de adoção de uma determinada prática, foi utilizada pela
primeira vez neste levantamento, entendeu-se necessária melhor avaliação e compreensão das situações assinaladas com essa resposta. Isso
será realizado nas auditorias de validação do levantamento, executadas
em uma amostra das organizações avaliadas neste ciclo, bem como na
fase de preparação do próximo ciclo de avaliação.
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Desse modo, seguindo a linha dos levantamentos anteriores, que
não previam essa categoria de resposta, considerou-se, no cálculo do
iGovTI 2014, a resposta “não se aplica” como “um não adota a prática”,
atribuindo-a valor zero.
Os pesos constantes da fórmula foram definidos com base em
análise fatorial, método estatístico que tem por objetivo identificar
fatores (variáveis hipotéticas) que expliquem a correlação existente
entre as variáveis.
A fórmula do iGovTI 2014, até o nível de dimensão, pode ser
observada na tabela a seguir. A fórmula completa está disponível em
http://www.tcu.gov.br/perfilgovti.
Tabela 2. Fórmula de cálculo do iGovTI 2014
D1 = (Q11 * 0.15 + Q12 * 0.14 + Q13 * 0.17 + Q14 * 0.14 + Q15 * 0.14 + Q17 * 0.16 + Q18 * 0.1)
D2 = (Q21 * 0.44 + Q22 * 0.56)
D3 = (Q31 * 0.66 + Q32 * 0.34)
D4 = (Q41 * 0.48 + Q42 * 0.41 + Q43 * 0.11)
D5 = (Q51 * 0.12 + Q52 * 0.1 + Q53 * 0.11 + Q54 * 0.13 + Q55 * 0.11 + Q56 * 0.11 + Q57 * 0.1 + Q58 * 0.11 + Q59 * 0.11)
D6 = (Q61 * 0.3 + Q62 * 0.21 + Q63 * 0.28 + Q64 * 0.21)
iGovTI 2014 = (D1 * 0.21) + (D2 * 0.16) + (D3 * 0.16) + (D4 * 0.16) + (D5 * 0.19) + (D6 * 0.12)

Em seu nível mais alto, o iGovTI 2014 sugere que a boa governança de
TI depende do equilíbrio das dimensões avaliadas, com peso um pouco
maior para as dimensões Liderança e Processos. Para que a TI seja bem
governada, as seguintes condições devem ser satisfeitas, sem exceção:
•

ter uma forte estrutura de liderança que estabeleça os objetivos
e a direção a seguir, sendo capaz de corrigir os possíveis desvios
de rumo;

•

estabelecer estratégias e planos que materializem a direção
estabelecida, de forma a contribuir com o alcance dos objetivos
da organização;

•

dispor de informações tempestivas para subsidiar a tomada de
decisão, bem como dar transparência das ações e resultados
às partes interessadas;

•

definir e estabelecer processos para implementar as políticas
e entregar os resultados esperados, bem como para garantir a
continuidade da ações;
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•

dispor de pessoas capazes de conduzir essa engrenagem
organizacional de forma eficiente e efetiva.

O iGovTI, todavia, não deve ser percebido como uma medida precisa
da capacidade de governança e de gestão de TI de uma dada organização, haja vista que o questionário, apesar de abrangente, não é capaz
de contemplar todas as variáveis que influenciam essa avaliação.
Além disso, não obstante o esforço de tentar selecionar as práticas
de maior relevância e aplicáveis ao maior número possível de organizações, é natural a existência de práticas que não sejam aplicáveis ou
que não apresentem relação custo-benefício favorável para algumas
organizações.
O índice é calculado com base em informações declarativas, ainda
não validadas pelo TCU. Portanto, não se pode afastar a imprecisão de
algumas respostas apresentadas quanto à realidade das organizações,
seja por interpretações equivocadas ou por falhas do próprio instrumento de avaliação.
Nesse contexto, o iGovTI não deve ser visto como um fim em si
mesmo, ou seja, as organizações não deveriam trabalhar com metas de
alcançar notas cada vez mais elevadas, independentemente do valor
que seria agregado para a organização.
Cada organização deve, de fato, por meio de análise crítica das
necessidades do seu negócio e dos riscos relevantes, e levando em consideração também o diagnóstico apresentado pelo presente levantamento,
definir metas e desenvolver estratégia para fortalecer a sua governança
de TI, como parte do processo de planejamento de TI.
Resultado da avaliação
Em função do valor obtido no índice de governança de TI (iGovTI
2014), as organizações foram classificadas em estágios que representam
a capacidade em governar sua TI. Neste ciclo, adicionou-se mais um
estágio (Básico) aos três utilizados até o levantamento 2012.
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Tabela 3. Comparativo entre os níveis
de capacidade 2012 e 2014

Nível de capacidade

2012

2014

Inicial

0,00 ≤ iGovTI < 0,40

0,00 ≤ iGovTI < 0,30

Básico

–

0,30 ≤ iGovTI < 0,50

Intermediário

0,40 ≤ iGovTI < 0,60

0,50 ≤ iGovTI < 0,70

Aprimorado

0,60 ≤ iGovTI ≤ 1,00

0,70 ≤ iGovTI ≤ 1,00

A figura seguir apresenta a distribuição de frequência baseada no
iGovTI 2014.
iGovTI 2014 - Distribuição de Frequência na APF

Aprimorado (0,70 a 1,00)

Figura 32

8%

Intermediário (0,50 a 0,69)

31%

Básico (0,30 a 0,49)

39%

Inicial (0,00 a 0,29)

22%

Destaca-se que 22% das organizações possuem capacidade inicial, o
que indica um nível muito baixo de adesão às práticas de governança
e gestão de TI estabelecidas no questionário. Nesse grupo, a TI dificilmente contribuirá, de forma efetiva, no sentido de entregar valor ao
negócio. No outro extremo, 8% das organizações apresentam capacidade
aprimorada, ou seja, são grandes as chances de que a TI otimize sua
contribuição para o alcance dos resultados organizacionais. Esse é um
potencial grupo para a identificação de boas práticas a serem compartilhadas com as demais organizações públicas federais.
Entre os estágios inicial e aprimorado, 39% das organizações
encontram-se no básico, ou seja, com baixas condições de governar

53

Distribuição
de frequência
do iGovTI
2014 na APF

a TI de forma a produzir valor para a organização. O intermediário,
composto por organizações com razoável conjunto de práticas para
governar sua TI e, em alguns casos, suficiente para as necessidades da
organização, concentra 31% dos avaliados.
A figura a seguir apresenta a distribuição do iGovTI 2014 por
segmento da APF. Observa-se que o segmento das estatais (EXE-Dest)
tem o maior percentual de organizações aprimoradas (18%), o que era
esperado diante das necessidades do negócio de muitas das organizações
desse grupo. Por outro lado, o segmento que tem o menor percentual
de organizações em situação inicial (9%) é o Judiciário, o que pode ter
como explicação a homogeneidade de estrutura organizacional e de
negócio, além da existência de equipes de TI próprias dos quadros de
pessoal, situação que facilita o compartilhamento de experiências e a
definição de modelos de processo para o segmento.
iGovTI 2014 - Distribuição de Frequências por Segmento

26%
13%

Exe-Dest

43%
18%
25%

Figura 33

42%

Exe-Sisp

Distribuição de
frequência do
iGovTI 2014
por segmento

26%
7%
9%
52%

Jud

34%
5%
21%
36%
36%

Outros
7%

Inicial

Básico

Intermediário
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Aprimorado

Evolução da situação
A figura abaixo compara a distribuição de frequência das organizações
para os iGovTI 2014 e 2012, considerando apenas os participantes de
ambos os levantamentos (340 organizações) e os níveis de capacidade
utilizados nos ciclos anteriores.

20%
16%

Aprimorado (0,60 a 1,00)

41%
51%

Intermediário (0,40 a 0,59)

39%
33%

Inicial (0,00 a 0,39)

iGovTI 2014

iGovTI 2012
Figura 34
Comparação entre iGovTI 2014 e iGovTI
2012 (níveis de capacidade 2012)

Verifica-se que 20% das organizações encontram-se em estágio aprimorado, o que representa um aumento de quatro pontos percentuais
em relação a 2012. O grupo de organizações com capacidade inicial,
por sua vez, variou em seis pontos percentuais, passando de 33% para
39%. Percebe-se que as transformações ocorreram, basicamente, na
faixa intermediária, com a migração de 4% para a aprimorada e a
queda de 6% para a inicial, passando de 51% em 2012 para 41% no
presente levantamento.
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Considerando os novos estágios de capacidade, definidos neste levantamento, há o seguinte cenário.

Aprimorado (0,70 a 1,00)
Figura 35
Comparação
entre iGovTI
2014 e iGovTI
2012 (níveis de
capacidade 2014)

Intermediário (0,50 a 0,69)

9%
7%

32%
31%

39%
49%

Básico (0,30 a 0,49)

Inicial (0,00 a 0,29)

iGovTI 2014

20%
13%

iGovTI 2012

Percebe-se que 9% das organizações estão com capacidade aprimorada,
o que representa uma variação de dois pontos percentuais em relação
a 2012. A região intermediária também apresentou discreta alteração,
com o aumento de um ponto percentual, contando agora com 32% das
organizações. As mudanças ocorreram, de fato, entre as organizações
com capacidade básica, com uma redução de dez pontos percentuais
em relação a 2012. Parte dessa variação, contudo, foi no sentido negativo, o que proporcionou o crescimento da faixa inicial em sete pontos
percentuais.
Uma das explicações para o aumento da faixa inicial pode estar
relacionada ao fato de a fórmula 2014 ter reequilibrado as dimensões,
dando maior peso a “3. Informações” e “6. Resultados de TI” em relação
à fórmula 2012. A dimensão “3. Informações”, por exemplo, passou
de 0,03 para 0,16 e a “6. Resultados de TI” passou de 0,06 para 0,12.
Desse modo, é razoável presumir que organizações que estavam na
faixa básica, e tinham efetivamente mais dificuldades em governar a
TI, tenderam a ter desempenho pior nessas dimensões, que avaliam,
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em suma, o nível de sustentação da TI aos processos organizacionais, o
nível de transparência da gestão e o valor que a TI entrega ao negócio.
Por outro lado, aquelas organizações que tinham capacidade intermediária, ou seja, com melhores condições de governar sua TI, podem
ter migrado para a faixa aprimorada justamente pelo aumento do peso
das referidas dimensões. O pequeno percentual apurado, todavia, pode
ser explicado pelo maior custo marginal de evolução para os que se
encontram em um estágio mais avançado de governança de TI.
De uma forma geral, o gráfico revela uma tendência de evolução,
considerando que 41% das organizações foram classificadas nas capacidades intermediária ou aprimorada (índice igual ou superior a 0,50),
ou seja, um crescimento de três pontos percentuais em relação a 2012.
Principais riscos e possíveis ações de controle
Do relacionamento entre o orçamento de TI 2014 e iGovTI 2014,
é possível obter uma distribuição indicativa de risco, como visto na
figura a seguir.
Mapeamento de Risco

10.000.000.000

Orçamento de TI 2014

1.000.000.000
100.000.000
10.000.000
1.000.000
100.000
10.000
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00
iGovTI 2014

Figura 36
Orçamento de TI versus IGOVTI (2014)
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Alguns agrupamentos relacionados ao risco e ao modo de controlar
são sugeridos:
•

nas regiões vermelha e laranja, têm-se organizações que possuem
alto orçamento de TI ou baixa capacidade de governar sua TI,
ou, no pior caso, a combinação das duas situações. Nesse grupo,
existe alto risco de uso inadequado do dinheiro público ou de a
TI não contribuir para o alcance dos resultados institucionais,
sugerindo a atuação de auditorias específicas;

•

na região amarela, têm-se as organizações que possuem razoável
capacidade em governança e, na maioria dos casos, gerem
orçamento de TI mediano. Nesses casos, a situação sugere
a necessidade de acompanhamento dos riscos, que podem
estar mitigados ou serem de relevância limitada. Também
há organizações com boa governança, combinada com alto
orçamento, situação que sempre exigirá atenção;

•

nas áreas verde e azul, têm-se as organizações que possuem boa
capacidade em governança e que também executam despesas
de TI medianas. Nesses casos, os controles possivelmente são
suficientes, pois a situação é de baixo risco estimado, sugerindo
a possibilidade de acompanhamento remoto, em conjunto com
a unidade de controle interno da organização.

Registre-se, por oportuno, que o Acórdão 2.585/2012-TCU-Plenário,
o qual apreciou o levantamento de 2012, levando em consideração o
entendimento de que a capacidade de governar está diretamente relacionada com o risco de má aplicação dos recursos públicos destinados
à TI, expediu a seguinte deliberação:
9.5. recomendar à Secretaria de Orçamento Federal, do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão, com fundamento na Lei nº
8.443/92, art. 43, inciso I, c/c Regimento Interno do TCU, art. 250,
inciso III, e em atenção ao art. 7º, inciso III, da Lei nº 10.180/2001,
que defina critérios práticos de alocação de recursos públicos para
tecnologia da informação, considerando métricas de risco, eficácia
e efetividade da aplicação desses recursos, bem como os planos de
melhoria de governança de tecnologia da informação das instituições
com maiores riscos.
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O que pode ser feito
para melhorar a
Governança de TI na APF
O cenário apresentado pelo levantamento de governança de TI 2014
revelou, de forma geral, melhoria da situação em relação a 2012, confirmando a tendência de evolução identificada em pesquisas anteriores.
Não obstante, o nível de adoção das práticas, de forma geral, ainda está
distante de um cenário satisfatório para a Administração Pública Federal.
As situações identificadas tratam, em sua maioria, de temas já
endereçados pelo TCU, por meio de determinações e recomendações
aos órgãos governantes superiores (Acórdãos 1.603/2008-TCU-Plenário, 2.308/2010-TCU-Plenário, 1.233/2012-TCU-Plenário e
2.585/2012-TCU-Plenário). Considerando que muitas dessas deliberações ainda serão monitoradas e que os dados coletados passaram por
validação, com a realização de auditorias in loco em uma amostra dos
avaliados, permitindo melhor compreensão das situações e dos fenômenos associados, o Acórdão 3.117/2014-TCU-Plenário não expediu
encaminhamento específico visando corrigir as deficiências apuradas.
Diante do cenário levantado, contudo, percebe-se a necessidade da
continuidade das ações do TCU no sentido de induzir a melhoria da
governança de TI na APF, e, sobretudo, dos levantamentos e avaliações
de governança de TI, que permitem verificar a evolução da situação ao
longo de um período e direcionar as ações posteriores.
Além disso, com o objetivo de que a organização avalie sua
governança e gestão de TI, de modo a fomentar o amadurecimento
nessas áreas, determinou-se a remessa, para cada uma das organizações
participantes deste levantamento, relatório contendo sua avaliação individualizada de governança de TI e a comparação com os resultados
consolidados do respectivo segmento de atuação.
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Benef ícios da
implementação das
determinações do TCU
Um dos maiores benefícios desta fiscalização é a manutenção do processo
de indução de melhoria da governança e da gestão de TI na APF, o que
tende a resultar em melhor desempenho das organizações na prestação
dos serviços públicos à sociedade. Neste sentido, foi determinado o
encaminhamento deste levantamento às organizações participantes,
contendo a avaliação individualizada da governança e da gestão de TI
de cada ente.
Diante do enorme valor dos dados coletados, o TCU também determinou sua disponibilização no portal sem a identificação individual
dos respondentes. A disponibilização dos dados coletados permitirá que
a sociedade e outros interessados explorem e apresentem conclusões
adicionais sobre a situação de governança de TI na APF.
Além disso, considerando a relação cada vez mais intrínseca entre
a TI e o negócio, as informações coletadas possibilitam estimar o nível
de risco dos órgãos e entidades avaliados quanto ao desempenho na
condução de políticas públicas e à execução de programas e de outras
ações institucionais, permitindo ao TCU aprimorar o planejamento de
suas ações de controle. Neste sentido, determinou-se à Sefti que considere os resultados deste levantamento no planejamento de suas ações
de controle para o ano de 2015, avaliando com maior especificidade as
áreas consideradas mais críticas.
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Acórdão
3.117/2014 -TCU - Plenário
1

Processo TC 003.732/2014-2.

2

Grupo I – Classe de Assunto: V – Relatório de Levantamento.

3

Interessado: Tribunal de Contas da União.

4

Órgão/Entidade: Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão (vinculador).

5

Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.

6

Representante do Ministério Público: não atuou.

7

Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia
da Informação (SEFTI).

8

Advogado constituído nos autos: não há.

9

Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de levantamento
realizado com o objetivo de coletar informações sobre a situação
da governança de Tecnologia da Informação na Administração
Pública Federal, atualizando o panorama traçado em 2012,
materializado pelo Acórdão 2.585/2012-TCU-Plenário, e
em atendimento ao disposto no subitem 9.4.3 do Acórdão
2.308/2010 – Plenário,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União,
reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo
Relator, e com fundamento nos arts. 1º, inciso II, e 43 da
Lei 8.443/1992 c/c os arts. 238, 241, e 250, do Regimento
Interno/TCU, em:

9.1

determinar à Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da
Informação que:
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9.1.1

considere os resultados deste levantamento no planejamento
de suas ações para o ano de 2015, tendo em vista avaliar com
maior especificidade as áreas de governança e de gestão de
TI consideradas mais críticas;

9.1.2

remeta às organizações participantes deste levantamento relatório contendo sua avaliação individualizada de governança
e de gestão de TI;

9.1.3

disponibilize no portal do TCU os dados coletados neste
levantamento sem a identificação individual dos respondentes;

9.1.4

divulgue as informações consolidadas constantes deste levantamento em informativos e em sumários executivos;

9.2

enviar cópia do inteiro teor deste acórdão:

9.2.1

à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática do Senado Federal;

9.2.2

à Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática da Câmara dos Deputados;

9.2.3

à Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade
do Conselho de Governo;

9.2.4

ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
República;

9.2.5

ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais da Secretaria-Executiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

9.2.6

ao Conselho Nacional de Justiça;

9.2.7

ao Conselho Nacional do Ministério Público;

9.2.8

à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

9.2.9

à Comissão Interministerial de Governança Corporativa e
de Administração de Participações Societárias da União;
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9.3

levantar o sigilo deste processo, por conter informações
relevantes para a melhoria da governança e gestão de TI
na Administração Pública Federal, com exceção das peças
referentes às respostas ao questionário, encaminhadas pelas
organizações participantes deste levantamento, as quais
permanecerão com a chancela de sigilo; e

9.4

arquivar este processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do
Regimento Interno/TCU.

Publicação
10

Ata 45/2014 – Plenário.

11

Data da Sessão: 12/11/2014 – Ordinária.

12

Código eletrônico para localização na página do TCU na
Internet: AC-3117-45/14-P.

Quórum
13

Especificação do quorum:

13.1

Ministros presentes: Augusto Nardes (Presidente), Walton
Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, Aroldo Cedraz, José
Jorge e José Múcio Monteiro.

13.2

Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Marcos Bemquerer Costa.

13.3

Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
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Referências
BRASIL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Referencial
Básico de Governança. Esse documento tem por objetivos: (a) servir
de guia para a implementação do objetivo estratégico “promover a
melhoria da governança no TCU”, definido no PET-TCU 2011-2015;
(b) servir de referencial para a realização de ações de controle externo
sobre governança no setor público; e (c) ser útil para interessados na
melhoria da governança. Disponível em: <http://portal2.tcu.gov.br/
TCU/comunidades/governanca/entendendo_governanca/referencial>.
Acessado em: 30/9/2014.
_____. Guia de boas práticas em contratação de soluções de tecnologia
da informação. Esta publicação propõe-se ajudar os gestores públicos
a planejar as contratações de TI e evitar problemas já conhecidos, de
maneira consistente e sustentável. Disponível em: <http://portal2.tcu.
gov.br/TCU/comunidades/tecnologia_informacao/contratacao_ti>.
Acessado em: 30/9/2014.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT.
ABNT NBR ISO/IEC-27002:2013 - Tecnologia da informação Técnicas de segurança - Código de pratica para a gestão de segurança
da informação. Estabelece diretrizes e princípios gerais para iniciar,
implementar, manter e melhorar a gestão de segurança da informação
em uma organização. Os objetivos definidos nesta Norma provêem
diretrizes gerais sobre as metas geralmente aceitas para a gestão de
segurança da informação. Disponível em: < http://www.abntcatalogo.
com.br/norma.aspx?ID=306582>. Acessado em: 30/9/2014.
_____. ABNT NBR ISO/IEC 38500:2009 - Governança corporativa de tecnologia da informação. Esta Norma oferece princípios
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para orientar os dirigentes das organizações (incluindo proprietários,
membros do conselho de administração, diretores, parceiros, executivos
seniores ou similares) sobre o uso eficaz, eficiente e aceitável da Tecnologia de Informação (TI) dentro de suas organizações. Disponível em:
<http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=40015>. Acessado
em: 30/9/2014.
_____. ABNT NBR ISO/IEC 31000:2009 – Gestão de riscos –
Princípios e diretrizes. Esta Norma auxilia aos profissionais a adotar
processos de gestão de riscos de forma eficaz, eficiente e coerente, por
meio de uma maneira sistemática, transparente e confiável, dentro de
qualquer escopo e contexto. Disponível em: <http://www.abntcatalogo.
com.br/norma.aspx?ID=57311>. Acessado em: 30/9/2014.
INFORMATION SYSTEMS AUDIT AND CONTROL ASSOCIATION - ISACA. COBIT 5 – Enabling Process. ISACA, 2012.
Disponível em: < http://www.isaca.org/COBIT/Pages/Product-Family.
aspx >. Acessado em: 30/9/2014.
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Questionário
De acordo com o Referencial Básico de Governança do Tribunal de Contas da
União, a governança no setor público compreende essencialmente os mecanismos
de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e
monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à
prestação de serviços de interesse da sociedade. Enquanto a gestão é inerente e
integrada aos processos organizacionais, sendo responsável pelo planejamento,
execução, controle, ação, enfim, pelo manejo dos recursos e poderes colocados à
disposição das organizações para a consecução de seus objetivos. A governança
provê direcionamento, monitora, supervisiona e avalia a atuação da gestão, com
vistas ao atendimento das necessidades e expectativas das partes interessadas.
A governança de tecnologia da informação (TI), em suma, consiste no
estabelecimento de um conjunto de mecanismos com o objetivo de assegurar
que o uso da TI agregue valor ao negócio, com riscos e custos aceitáveis.
Desse modo, a adoção das práticas de governança de TI na Administração
Pública Federal (APF) pode assegurar a correta aplicação de recursos, promover
a proteção de informações críticas e contribuir para que as organizações públicas
atinjam seus objetivos institucionais.
A responsabilidade para responder a este questionário é do dirigente máximo
da organização, com base em informações providas por suas áreas de governança
e de gestão. As evidências documentais que suportam as respostas dadas neste
questionário deverão ser oportunamente reunidas e mantidas à disposição das
instâncias de controle para verificação de consistência. As informações produzidas
para responder este questionário e as informações de avaliação devolvidas pelo
TCU ao final do levantamento podem ser aproveitadas no processo de planejamento institucional e na composição do Relatório de Gestão da organização,
que é inserido nas prestações ou nas tomadas de contas encaminhadas ao TCU.
O questionário é composto por quatro tipos de itens de pergunta:
1

Item do tipo “sim/não”, sinalizado com uma caixa de marcação, cuja
representação gráfica é um o, onde deixá-la desmarcada (o) equivale
à resposta “não”, e deixá-la marcada (x) equivale à resposta “sim”.
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2

Item do tipo “informação numérica”, que pode ser
fechado, ou seja, restrito à alternativa indicada, ou aberto,
ou seja, com um campo onde podem ser registrados
quaisquer números considerados adequados;

3

Item do tipo “texto aberto”, para entrada de
texto livre, sucinto, objetivo e claro;

4

Item do tipo “única escolha”, sinalizado pela representação gráfica
¡, em que a alternativa escolhida deve ser marcada (¤). Foram
definidas quatro categorias de resposta para esse tipo de item,
as quais representam o nível de adoção da prática abordada:
1) Não se aplica; 2) Não adota; 3) Iniciou plano para adotar;
4) Adota parcialmente; 5) Adota integralmente. As definições
associadas a cada categoria de resposta são as seguintes:

Nível de adoção
da prática

Não se
aplica

Definição

A organização entende que a prática não se aplica
à sua realidade, apresentando a justificativa no
campo “Comentários” ao final do questionário.
A organização ainda não adota a prática, bem como
não iniciou planejamento para adotá-la.
Exemplo:

Não adota

Iniciou plano
para adotar

1) a organização sabe da necessidade de adotar a prática
“dispõe de uma política de segurança da informação,
formalmente instituída”, mas não tomou ainda qualquer
decisão no sentido de formalizar sua adoção.
A organização ainda não adota a prática, mas iniciou
ou concluiu planejamento visando adotá-la, o que se
evidencia por meio de documentos formais (planos,
atas de reunião, estudos preliminares etc).
Exemplo:
1) para adotar a prática “dispõe de uma política de segurança
da informação, formalmente instituída”, a organização
elaborou plano de ação formal que estabelece as atividades,
cronograma e responsáveis relativos à elaboração da política.
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Adota
parcialmente

A organização iniciou a adoção da prática, que ainda
não está completamente implementada, conforme
planejamento realizado; ou a prática não é executada
uniformemente em toda a organização.
Há, pelo menos, uma instância de execução da prática e
os artefatos produzidos são evidências dessa execução.
Exemplo:

1) a prática apresentada é “a organização executa processo
de gerenciamento de projetos de TI”. A organização,
por sua vez, executa o processo de gerenciamento
apenas para alguns projetos de TI, ou o processo
não é executado por todas as suas unidades.
A organização adota integralmente a prática
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em
documentação específica ou por meio do(s) produto(s)
ou artefato(s) resultante(s) de sua execução.
Exemplo:
Adota
integralmente

1) para atender à prática “a organização executa processo
de gerenciamento de projetos de TI”, a organização
possui e executa um processo de gerenciamento
de projetos de TI em todas as suas unidades, ainda
que o processo não esteja formalmente instituído,
como norma de cumprimento obrigatório.
Obs: a formalização é avaliada em item próprio.
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Governança
Corporativa e de TI
1 Liderança da alta administração
Adota
integralmente

Adota
parcialmente

Iniciou plano
para adotar

Com relação ao sistema de
governança corporativa:

Não adota

1.1

Não se aplica

Nível de adoção da prática

a) a organização define e comunica
formalmente papéis e responsabilidades
para a governança corporativa.
b) a organização dispõe de um comitê de direção
estratégica formalmente instituído, que auxilia nas
decisões relativas às diretrizes, estratégias, políticas
e no acompanhamento da gestão institucional.
c) a organização realiza avaliações sobre a
definição e compreensão dos papéis e
responsabilidades organizacionais.
d) a organização dispõe de um código de
ética formalmente instituído, bem como
divulga e monitora o seu cumprimento.
e) a organização dispõe de uma política corporativa
de gestão de riscos formalmente instituída,
como norma de cumprimento obrigatório.
f) a organização dispõe de uma política
corporativa de gestão de continuidade do
negócio formalmente instituída, como
norma de cumprimento obrigatório.

a) a organização define e comunica formalmente
papéis e responsabilidades mais relevantes
para a governança e gestão de TI.
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Adota
integralmente

Adota
parcialmente

Iniciou plano
para adotar

Com relação ao sistema de
governança de TI:

Não adota

1.2

Não se aplica

Nível de adoção da prática

Adota
integralmente

Adota
parcialmente

Iniciou plano
para adotar

Com relação ao sistema de
governança de TI:

Não adota

1.2

Não se aplica

Nível de adoção da prática

b) a organização dispõe de um comitê
de TI formalmente instituído,
composto por representantes de
áreas relevantes da organização.
c) o comitê de TI realiza as atividades
previstas em seu ato constitutivo.
d) a organização prioriza as ações de TI com apoio do
comitê de TI (ou colegiado equivalente), que atua
como instância consultiva da alta administração.`

a) a organização define formalmente
diretrizes para o planejamento de TI.
b) a organização define formalmente diretrizes
para gestão do portfólio de projetos e serviços
de TI, inclusive para definição de critérios de
priorização e de alocação orçamentária.
c) a organização define formalmente diretrizes
para contratação de bens e serviços de TI.
d) a organização define formalmente diretrizes para
avaliação do desempenho dos serviços de TI.
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Adota
integralmente

Adota
parcialmente

Iniciou plano
para adotar

Com relação à entrega
de resultado da TI:

Não adota

1.3

Não se aplica

Nível de adoção da prática

Adota
integralmente

Adota
parcialmente

Iniciou plano
para adotar

Com relação aos riscos de TI:

Não adota

1.4

Não se aplica

Nível de adoção da prática

a) a organização define formalmente as
diretrizes para gestão dos riscos de TI
aos quais o negócio está exposto.
b) a organização define e comunica
formalmente papéis e responsabilidades
pela gestão de riscos de TI.
c) a organização define formalmente os níveis
de risco de TI aceitáveis na consecução
de seus objetivos (apetite a risco).
d) a organização toma decisões estratégicas
considerando os níveis de risco de TI definidos.

a) a organização define formalmente diretrizes
para garantir o desenvolvimento de
competências e a retenção de gestores de TI.
b) a organização define formalmente diretrizes para
garantir o desenvolvimento de competências
e a retenção de pessoal técnico de TI.
c) a organização define formalmente
diretrizes para avaliação e incentivo ao
desempenho de gestores de TI.
d) a organização define formalmente
diretrizes para avaliação e incentivo ao
desempenho de pessoal técnico de TI.
e) a organização define formalmente diretrizes
para escolha dos líderes da área de TI, ocupantes
dos cargos de chefia e de assessoramento.
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Adota
integralmente

Adota
parcialmente

Iniciou plano
para adotar

Com relação ao pessoal de TI:

Não adota

1.5

Não se aplica

Nível de adoção da prática

Adota
integralmente

Adota
parcialmente

Iniciou plano
para adotar

Com relação à transparência
da gestão e uso de TI:

Não adota

1.6

Não se aplica

Nível de adoção da prática

a) a organização define formalmente diretrizes
para comunicação com as partes interessadas
(público interno e externo) sobre os resultados
da gestão e do uso de TI, contemplando o
meio de divulgação, o conteúdo, a frequência
e o formato das comunicações.

Adota
integralmente

Adota
parcialmente

Iniciou plano
para adotar

Com relação ao monitoramento da
governança e da gestão de TI:

Não adota

1.7

Não se aplica

Nível de adoção da prática

a) a organização define formalmente diretrizes
para avaliação da governança e da gestão de TI.
b) a organização realiza avaliação periódica
de governança e de gestão de TI.
c) a organização realiza avaliação periódica
de sistemas de informação.
d) a organização realiza avaliação periódica
de segurança da informação.
e) a organização realiza avaliação
periódica de contratos de TI.

a) a auditoria interna possui pessoal capacitado para
avaliar a governança e a gestão de TI.
Informe o quantitativo desse pessoal: _____
b) a auditoria interna monitora as ações
de governança e de gestão de TI.
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Adota
integralmente

Adota
parcialmente

Iniciou plano
para adotar

Com relação à auditoria interna:

Não adota

1.8

Não se aplica

Nível de adoção da prática

Adota
integralmente

Adota
parcialmente

Iniciou plano
para adotar

Com relação à auditoria interna:

Não adota

1.8

Não se aplica

Nível de adoção da prática

c) a organização aprova, de forma periódica,
plano de auditoria que inclua avaliação
da governança e da gestão de TI.
d) a auditoria interna avalia a gestão de riscos de TI.
e) a auditoria interna avalia os riscos
considerados críticos para o negócio e a
eficácia dos respectivos controles.
f) a auditoria interna avalia as respostas
apresentadas aos questionários
dos Levantamentos de Governança
de TI realizados pelo TCU.

Controles de Gestão
2 Estratégias e Planos

Processo
a) a organização executa periodicamente processo
de planejamento estratégico institucional.
b) o processo de planejamento estratégico
institucional prevê a participação das
áreas mais relevantes da organização.
c) o processo de planejamento estratégico
institucional prevê a participação da área de TI.
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Adota
integralmente

Adota
parcialmente

Iniciou plano
para adotar

Com relação ao planejamento
estratégico institucional:

Não adota

2.1

Não se aplica

Nível de adoção da prática

d) o processo de planejamento estratégico
institucional está formalmente instituído,
como norma de cumprimento obrigatório.
Plano Vigente
e) a organização possui plano estratégico
institucional vigente, formalmente
instituído pelo seu dirigente máximo.
f) o plano estratégico institucional vigente
contém pelo menos um indicador de
resultado para quantificar o cumprimento
de cada objetivo estratégico estabelecido.
g) o plano estratégico institucional vigente
contém metas de curto, médio e longo prazos,
associadas aos indicadores de resultado.
h) o plano estratégico institucional
vigente estabelece os projetos e ações
considerados necessários e suficientes
para o alcance das metas fixadas.
i)

a execução do plano estratégico
institucional vigente é acompanhada
periodicamente quanto ao alcance das metas
estabelecidas, para correção de desvios.

j)

o plano estratégico institucional vigente está
publicado na internet para acesso livre.
Informe a URL (completa):___________________
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Adota
integralmente

Adota
parcialmente

Iniciou plano
para adotar

Com relação ao planejamento
estratégico institucional:

Não adota

2.1

Não se aplica

Nível de adoção da prática

Processo
a) a organização executa periodicamente
processo de planejamento de TI.
b) o processo de planejamento de TI
prevê a participação das áreas mais
relevantes da organização.
c) o processo de planejamento de TI
prevê o apoio do comitê de TI.
d) o processo de planejamento de TI está
formalmente instituído, como norma
de cumprimento obrigatório.
Plano Vigente
e) a organização possui plano de TI
vigente, formalmente instituído
pelo seu dirigente máximo.
f) o plano de TI vigente contempla objetivos,
indicadores e metas para a TI, com os objetivos
explicitamente alinhados aos objetivos de negócio
constantes do plano estratégico institucional.
g) o plano de TI vigente contém alocação de
recursos (orçamentários, humanos e materiais) e
estratégia de execução indireta (terceirização).
h) a execução do plano de TI vigente é acompanhada
periodicamente quanto ao alcance das metas
estabelecidas, para correção de desvios.
i)

o plano de TI vigente vincula as ações (atividades
e projetos) a indicadores e metas de negócio.

j)

o plano de TI vigente fundamenta a
proposta orçamentária de TI.
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Adota
integralmente

Adota
parcialmente

Iniciou plano
para adotar

Com relação ao planejamento de
tecnologia de informação:

Não adota

2.2

Não se aplica

Nível de adoção da prática

3 Informações

Adota
integralmente

Adota
parcialmente

Iniciou plano
para adotar

Com relação à informatização dos
processos organizacionais:

Não adota

3.1

Não se aplica

Nível de adoção da prática

a) a organização identifica e mapeia os
principais processos de negócio.
b) os principais processos de negócio da organização
são suportados por sistemas informatizados.
c) há catálogo publicado com
informações atualizadas de cada um
dos sistemas informatizados.
d) a organização designa formalmente
responsáveis da área de negócio para a gestão
dos respectivos sistemas informatizados.
e) a organização avalia periodicamente
a efetiva utilização dos sistemas
informatizados que suportam o negócio.

a) os planos de TI vigentes são divulgados na
internet, sendo facilmente acessados.
b) as informações sobre o alcance dos
objetivos de TI planejados são divulgados
na internet, sendo facilmente acessadas.
c) as informações sobre o acompanhamento
das ações e dos projetos de TI são divulgadas
na internet, sendo facilmente acessadas.
d) os editais, seus respectivos anexos e os resultados
das licitações de TI (inteiro teor) são divulgados
na internet, sendo facilmente acessados.
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Adota
integralmente

Adota
parcialmente

Iniciou plano
para adotar

Com relação à transparência
das informações relacionadas
à gestão e uso de TI:

Não se aplica

3.2

Não adota

Nível de adoção da prática

Adota
integralmente

Adota
parcialmente

Iniciou plano
para adotar

Com relação à transparência
das informações relacionadas
à gestão e uso de TI:

Não se aplica

3.2

Não adota

Nível de adoção da prática

e) os estudos técnicos preliminares
(inteiro teor) são divulgados na internet,
juntamente com os editais de licitação
de TI, sendo facilmente acessados.
f) os contratos de TI e os respectivos
aditivos (inteiro teor) são divulgados na
internet, sendo facilmente acessados.
g) a execução orçamentária de TI, ao longo
do exercício, é divulgada na internet,
sendo facilmente acessada.
h) as respostas aos questionários dos
levantamentos de governança de TI
realizados pelo TCU, bem como os respectivos
relatórios de feedback, são divulgados na
internet, sendo facilmente acessados.
i)

as informações sobre gestão e uso de TI
divulgadas pela organização atendem aos
princípios dos Dados Abertos Governamentais
(http://dados.gov.br/dados-abertos).

4 Pessoas

a) a organização define as competências necessárias
para o pessoal de TI executar suas atividades.
b) a organização define critérios para avaliação
e atendimento dos pedidos de capacitação.
c) a organização elabora, periodicamente, plano
de capacitação para suprir as necessidades
de desenvolvimento de competências de TI.
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Adota
integralmente

Adota
parcialmente

Iniciou plano
para adotar

Com relação ao desenvolvimento
de competências de TI:

Não adota

4.1

Não se aplica

Nível de adoção da prática

Adota
integralmente

Adota
parcialmente

Iniciou plano
para adotar

Com relação ao desenvolvimento
de competências de TI:

Não adota

4.1

Não se aplica

Nível de adoção da prática

d) a organização acompanha a execução
do plano de capacitação, com
identificação e correção de desvios.
e) a organização avalia a execução do plano
de capacitação, verificando se os objetivos e
resultados esperados foram alcançados.
f) o plano de capacitação inclui o desenvolvimento
de competências em gestão de TI.
g) o plano de capacitação inclui o
desenvolvimento de competências em
contratação de bens e serviços de TI e na
gestão dos contratos decorrentes.
h) a organização possui algum programa
de benefício, financeiro ou não, para
incentivar o desenvolvimento de
competências do pessoal de TI.

a) a organização estabelece metas de
desempenho para o pessoal de TI.
b) a organização avalia periodicamente
o desempenho do pessoal de TI.
c) a organização estabelece benefício,
financeiro ou não, em função do desempenho
alcançado pelo pessoal de TI.

78

Adota
integralmente

Adota
parcialmente

Iniciou plano
para adotar

Com relação ao desempenho
do pessoal de TI:

Não adota

4.2

Não se aplica

Nível de adoção da prática

4.3

Com relação à força de trabalho de TI, informe:

a) quantitativo previsto e aprovado como
força de trabalho em TI.
b) quantitativo necessário (ideal) como
força de trabalho em TI.
c) quantitativo total da força de trabalho
existente (real) em TI.
d) quantitativo de servidores/empregados públicos
efetivos da carreira de TI da própria instituição.
e) quantitativo de servidores/empregados públicos efetivos
de outras carreiras (não TI) da própria instituição.
f) quantitativo de servidores/empregados públicos
cedidos de outras instituições públicas.
g) quantitativo de servidores/empregados públicos
não efetivos em cargos de livre nomeação.
h) quantitativo de estagiários.
i)

quantitativo de terceirizados que trabalham
regularmente no ambiente da instituição (contratos de
serviços continuados com cessão de mão de obra).

j)

quantitativo de terceirizados que trabalham
no ambiente da instituição para execução
de projetos de tempo determinado.

k) quantitativo de servidores/empregados públicos do
quadro de TI que NÃO atuam na área de TI da instituição.
l)

quantitativo de servidores/empregados públicos
do quadro de TI que NÃO atuam na instituição.

m) outro(s). Qual(is)? ________________________
_______________________________________
_______________________________________
____________________________________
n) ( __) o quantitativo considerado ideal (item b) foi estimado com base em estudo
técnico de avaliação quantitativa e qualitativa do quadro de pessoal da área de TI.
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5 Processos

Desenho de serviço
a) a organização executa processo de
gerenciamento do catálogo de serviços.
b) o processo de gerenciamento do catálogo
de serviços está formalmente instituído,
como norma de cumprimento obrigatório.
c) a organização executa processo de gerenciamento
da continuidade dos serviços de TI.
d) o processo de gerenciamento de continuidade
dos serviços de TI está formalmente instituído,
como norma de cumprimento obrigatório.
Transição de serviço
e) a organização executa processo de
gerenciamento de mudanças.
f) o processo de gerenciamento de mudanças
está formalmente instituído, como
norma de cumprimento obrigatório.
g) a organização executa processo de
gerenciamento de configuração e ativos.
h) o processo de gerenciamento de configuração
e ativos está formalmente instituído, como
norma de cumprimento obrigatório.
i)

a organização executa processo de
gerenciamento de liberação e implantação.

j)

o processo de gerenciamento de liberação
e implantação está formalmente instituído,
como norma de cumprimento obrigatório.

Operação de serviço
k) a organização executa processo de
gerenciamento de incidentes.
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Adota
integralmente

Adota
parcialmente

Obs.: conceitos baseados
na biblioteca ITIL v.3

Iniciou plano
para adotar

Com relação aos processos de
gerenciamento de serviços de TI:

Não adota

5.1

Não se aplica

Nível de adoção da prática

l)

Adota
integralmente

Adota
parcialmente

Obs.: conceitos baseados
na biblioteca ITIL v.3

Iniciou plano
para adotar

Com relação aos processos de
gerenciamento de serviços de TI:

Não adota

5.1

Não se aplica

Nível de adoção da prática

o processo de gerenciamento de incidentes
está formalmente instituído, como
norma de cumprimento obrigatório.

m) a organização executa processo de
gerenciamento de problemas.
n) o processo de gerenciamento de problemas
está formalmente instituído, como
norma de cumprimento obrigatório.

a) a organização mantém um catálogo publicado e
atualizado dos serviços de TI oferecidos às áreas
clientes, incluindo os níveis de serviço definidos.
b) os níveis de serviço são formalmente
definidos entre a área de TI e as áreas clientes
(Acordo de Nível de Serviço - ANS).
c) os ANS incluem, como indicador de
nível de serviço, o grau de satisfação dos
usuários, apurado mediante a avaliação
dos serviços de TI pelas áreas clientes.
d) a área de TI monitora o alcance dos
níveis de serviço definidos.
e) a área de TI implementa ações corretivas em caso
de não alcance dos níveis de serviço definidos.
f) a área de TI comunica periodicamente o resultado
desse monitoramento às áreas clientes.
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Adota
integralmente

Adota
parcialmente

Iniciou plano
para adotar

Com relação ao gerenciamento
de nível de serviço de TI:

Não adota

5.2

Não se aplica

Nível de adoção da prática

Adota
integralmente

Adota
parcialmente

Iniciou plano
para adotar

Com relação à gestão de riscos de TI:

Não adota

5.3

Não se aplica

Nível de adoção da prática

a) a organização identifica os riscos de TI
dos processos críticos de negócio.
b) a organização avalia os riscos de TI dos
processos críticos de negócio.
c) a organização trata os riscos de TI dos
processos críticos de negócio com base
em um plano de tratamento de risco.
a) a organização executa um processo
de gestão de riscos de TI.
b) o processo de gestão de riscos de TI está
formalmente instituído, como norma
de cumprimento obrigatório.

Políticas e Responsabilidades
a) a organização dispõe de uma política de
segurança da informação formalmente instituída,
como norma de cumprimento obrigatório.
b) a organização dispõe de comitê de segurança
da informação formalmente instituído,
responsável por formular e conduzir
diretrizes para a segurança da informação
corporativa, composto por representantes
de áreas relevantes da organização.
c) a organização possui gestor de segurança
da informação formalmente designado,
responsável pelas ações corporativas
de segurança da informação.
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Adota
integralmente

Adota
parcialmente

Iniciou plano
para adotar

Com relação à gestão corporativa
da segurança da informação:

Não adota

5.4

Não se aplica

Nível de adoção da prática

d) a organização dispõe de política de controle
de acesso à informação e aos recursos e
serviços de TI formalmente instituída, como
norma de cumprimento obrigatório.
e) a organização dispõe de política de cópias de
segurança (backup) formalmente instituída,
como norma de cumprimento obrigatório.
Controles e Atividades
f) a organização executa processo de
gestão de ativos, assegurando a
definição de responsabilidades e a
manutenção de inventário dos ativos.
g) o processo de gestão de ativos está
formalmente instituído, como norma
de cumprimento obrigatório.
h) a organização executa processo para
classificação e tratamento de informações.
i)

o processo para classificação e tratamento
de informações está formalmente instituído,
como norma de cumprimento obrigatório.

j)

a organização implementa controles para
garantir a proteção adequada ao grau de
confidencialidade de cada classe de informação.

k) a organização executa processo de gestão
de riscos de segurança da informação.
l)

o processo de gestão de riscos de segurança
da informação está formalmente instituído,
como norma de cumprimento obrigatório.

m) a organização executa processo de gestão
de vulnerabilidades técnicas de TI, com
objetivo de reduzir o risco de exploração
de vulnerabilidades conhecidas.
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Adota
integralmente

Adota
parcialmente

Iniciou plano
para adotar

Com relação à gestão corporativa
da segurança da informação:

Não adota

5.4

Não se aplica

Nível de adoção da prática

n) o processo de gestão de vulnerabilidades
técnicas de TI está formalmente instituído,
como norma de cumprimento obrigatório.
o) a organização executa processo de
monitoramento do uso dos recursos de TI, com
objetivo de detectar atividades não autorizadas.
p) o processo de monitoramento do uso dos
recursos de TI está formalmente instituído,
como norma de cumprimento obrigatório.
q) a organização executa processo de gestão de
incidentes de segurança da informação.
r) o processo de gestão de incidentes de segurança
da informação está formalmente instituído,
como norma de cumprimento obrigatório.
s) a organização possui equipe de tratamento e
resposta a incidentes de segurança em redes
computacionais, formalmente instituída.
t) a organização realiza, de forma periódica, ações
de conscientização, educação e treinamento em
segurança da informação para seus colaboradores.
u) a organização utiliza sistema criptográfico,
aderente ao processo de certificação digital
da ICP-Brasil, para garantir a autenticidade
(autoria e integridade) das informações.
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Adota
integralmente

Adota
parcialmente

Iniciou plano
para adotar

Com relação à gestão corporativa
da segurança da informação:

Não adota

5.4

Não se aplica

Nível de adoção da prática

Adota
integralmente

Adota
parcialmente

Iniciou plano
para adotar

Com relação ao processo de software:

Não adota

5.5

Não se aplica

Nível de adoção da prática

a) a organização executa um processo de
software, com o objetivo de assegurar que
o software a ser desenvolvido, direta ou
indiretamente, atenda às suas necessidades.
b) o processo de software é acompanhado
por meio de mensurações, com indicadores
quantitativos e metas de processo a cumprir.
c) o processo de software é periodicamente revisado
e melhorado com base nas mensurações obtidas.
d) a organização possui pessoal próprio capacitado
para executar o processo de software.
e) o processo de software está
formalmente instituído, como norma
de cumprimento obrigatório.

a) a organização possui portfólio de projetos de TI.
b) a organização executa processo de
gerenciamento de projetos de TI.
c) o processo de gerenciamento de projetos
de TI é acompanhado por meio de
mensurações, com indicadores quantitativos
e metas de processo a cumprir.
d) o processo de gerenciamento de projetos de
TI é periodicamente revisado e melhorado
com base nas mensurações obtidas.
e) o processo de gerenciamento de projetos
de TI está formalmente instituído, como
norma de cumprimento obrigatório.
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Adota
integralmente

Adota
parcialmente

Iniciou plano
para adotar

Com relação ao gerenciamento
de projetos de TI:

Não adota

5.6

Não se aplica

Nível de adoção da prática

Adota
integralmente

Adota
parcialmente

Iniciou plano
para adotar

Com relação ao gerenciamento
de projetos de TI:

Não adota

5.6

Não se aplica

Nível de adoção da prática

f) a organização possui um escritório de
projetos, ao menos para projetos de TI.

a) a organização realiza estudos
técnicos preliminares para avaliar
a viabilidade da contratação.
b) a organização explicita, nos autos,
as necessidades de negócio que se
pretende atender com a contratação.
c) a organização explicita, nos autos, os indicadores
dos benefícios de negócio que serão alcançados.
d) a organização explicita, nos autos, o
alinhamento entre a contratação e os planos
estratégico institucional e de TI vigentes.
e) a organização realiza análise dos riscos
que possam comprometer o sucesso do
processo de contratação e dos resultados
que atendam as necessidades de n egócio.
f) a organização adota métricas objetivas para
mensuração de resultados do contrato.
g) a organização realiza os pagamentos dos
contratos em função da mensuração objetiva
dos resultados entregues e aceitos.
h) a organização realiza a análise dos
benefícios reais já obtidos, utilizando-a
como critério para prorrogar o contrato.
i)

a organização diferencia e define formalmente
os papéis de gestor e fiscal do contrato.
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Adota
integralmente

Adota
parcialmente

Iniciou plano
para adotar

Com relação às contratações
de serviços de TI:

Não adota

5.7

Não se aplica

Nível de adoção da prática

Adota
integralmente

Adota
parcialmente

Iniciou plano
para adotar

Com relação ao processo
de planejamento das
contratações de TI:

Não se aplica

5.8

Não adota

Nível de adoção da prática

a) a organização possui procedimentos
internos que auxiliam na padronização
das atividades de planejamento
das contratações de TI.
b) a organização executa processo de
planejamento das contratações de TI.
c) o processo de planejamento das
contratações de TI é acompanhado
por meio de mensurações, com
indicadores quantitativos e
metas de processo a cumprir.
d) o processo de planejamento das
contratações de TI é periodicamente
revisado e melhorado com base
nas mensurações obtidas.
e) o processo de planejamento das
contratações está formalmente instituído,
como norma de cumprimento obrigatório.

a) a organização possui procedimentos
internos que auxiliam na padronização das
atividades de gestão de contratos de TI.
b) a organização executa processo de
gestão de contratos de TI.
c) o processo de gestão de contratos de TI é
acompanhado por meio de mensurações,
com indicadores quantitativos e
metas de processo a cumprir.
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Adota
integralmente

Adota
parcialmente

Iniciou plano
para adotar

Com relação ao processo de
gestão dos contratos de TI:

Não adota

5.9

Não se aplica

Nível de adoção da prática

d) o processo de gestão de contratos de TI
é periodicamente revisado e melhorado
com base nas mensurações obtidas.
e) o processo de gestão de contratos está
formalmente instituído, como norma
de cumprimento obrigatório.

5.10 Com relação às contratações de TI (bens ou serviços)
realizadas em 2013, informe:
Quantidade total
de contratos

Item

a) contratações realizadas.
b) contratações que adotaram o sistema
de registro de preço (RP), em que a
própria organização foi gestora da ata,
com participação de outras instituições
no planejamento (RP conjunto).
c) contratações que adotaram o sistema
de registro de preço, em que a própria
organização foi gestora da ata, sem
participação de outras instituições
no planejamento (RP solitário).
d) contratações que adotaram o sistema
de registro de preço, com a participação
no planejamento inicial de outra
organização, que foi a gestora da ata
(participação em RP conjunto).
e) contratações por adesão tardia
a ata de registro de preço
(“carona“), sem participação no
planejamento da contratação.
f) contratações por dispensa de
licitação por contrato emergencial.
g) contratações por dispensa de
licitação para contratar órgão/
entidade da Administração Pública
(Lei 8.666/1993, art. 24, VII ou XVI).
h) contratações por inexigibilidade
de licitação.
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Valor total
contratado
(em R$)

Resultados
6 Resultados de TI
6.1

Com relação aos objetivos de TI planejados pela organização, informe
as metas mais relevantes para cumprimento em 2013 (até cinco):

Nome do Objetivo

Indicador

Percentual de
cumprimento
da meta

Meta 2013

1

%

%

2

%

%

3

%

%

4

%

%

5

%

%

6.2

Com relação aos projetos de TI:

a) a organização possui projetos de TI iniciados
até 2013 que estão em andamento.
Com relação ao projetos de TI iniciados até 2013 que estão
em andamento, informe os de maior valor orçado:

Nome do projeto de TI

Breve descrição

Percentual de
Percentual
execução física de atraso em
em relação
relação ao prazo
ao escopo
estimado

1

%

%

2

%

%

3

%

%

4

%

%

5

%

%
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Custo
estimado

b) a organização encerrou (concluiu ou cancelou) projetos de TI em 2013.
Com relação ao projetos de TI encerrados em 2013,
informe os de maior valor realizado:

Nome do projeto de TI

Breve descrição

Percentual de
Percentual
execução física de atraso em
em relação
relação ao prazo
ao escopo
estimado

1

%

%

2

%

%

3

%

%

4

%

%

5

%

%

Custo
estimado

nenhum projeto de TI foi encerrado (concluído ou cancelado) em 2013.

6.3

Com relação aos principais serviços de TI que sustentam
as atividades da organização, informe:
Nome do
Serviço de TI

Principal indicador
de nível do serviço

Meta 2013

Percentual de
cumprimento
da meta

1

%

2

%

3

%

4

%

5

%
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a) os serviços são acessíveis via internet.
b) os serviços acessíveis via internet implementam
as recomendações do Modelo de Acessibilidade
de Governo Eletrônico – eMAG, previsto no
Programa de Governo Eletrônico Brasileiro.
c) os serviços acessíveis via internet implementam
as diretrizes e as especificações dos
Padrões de Interoperabilidade de Governo
Eletrônico – EPING, previsto no Programa
de Governo Eletrônico Brasileiro.
d) os serviços acessíveis via internet observam
as recomendações dos Padrões Web em
Governo Eletrônico – EPWG, previsto no
Programa de Governo Eletrônico Brasileiro.
e) há catálogo publicado com informações
claras e precisas de cada um dos
serviços acessíveis via internet.
f) os serviços acessíveis via internet são
avaliados pelo cidadão/cliente por meio
de pesquisas periódicas de satisfação.
g) os resultados das avaliações dos
serviços acessíveis via internet são
divulgados ao cidadão/cliente.
h) a organização possui perfil oficial em rede
social com a finalidade de descobrir e atender
às necessidades do cidadão/cliente.
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Adota
integralmente

Adota
parcialmente

Iniciou plano
para adotar

Com relação aos serviços
disponíveis ao cidadão/cliente:

Não se aplica

6.4

Não adota

Nível de adoção da prática

Conclusão
Os levantamentos de governança de TI realizados pelo TCU contribuem
para a melhoria da governança e gestão de TI da organização?
Discordo totalmente
Discordo parcialmente
Indiferente
Concordo parcialmente
Concordo totalmente

Comentários: registre abaixo seus comentários acerca da presente pesquisa, incluindo críticas às questões (questões mal compreendidas, consideradas irrelevantes
ou não aplicáveis ao contexto da organização), alerta para situações especiais
não contempladas, ou qualquer outra contribuição que considere pertinente.
Tais comentários permitirão análise mais adequada dos dados encaminhados e
melhorias para o próximo questionário.

* As respostas apresentadas neste questionário refletem a realidade da
organização e são do conhecimento do dirigente máximo a seguir discriminado:
Nome do Dirigente Máximo:
Cargo do Dirigente Máximo:
E-mail do Dirigente Máximo:
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Responsabilidade pelo Conteúdo
Coordenação-Geral de Controle Externo dos Serviços Essenciais
ao Estado e das Regiões Sul e Centro-Oeste (Coestado)
Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti)

Responsabilidade Editorial
Secretaria-Geral da Presidência (Segepres)
Secretaria de Comunicação (Secom)
Núcleo de Criação e Editoração (NCE)

Projeto Gráfico, Diagramação e Capa
Núcleo de Criação e Editoração (NCE)

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti)
SAFS Qd 4 Lote 1 - Anexo II Sala 334
70042900 Brasília - DF
Tel.: (61) 3316-5371
sefti@tcu.gov.br

Ouvidoria
Tel.: 0800 644 1500
ouvidoria@tcu.gov.br
Impresso pela Sesap/Segedam

MISSÃO

Aprimorar a Administração Pública
em benefício da sociedade por meio
do controle externo.
VISÃO

Ser referência na promoção de uma
Administração Pública efetiva, ética,
ágil e responsável.

